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Förord 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk 
design och produktion. Arbetet har utförts på Scanias utvecklingsavdelning för hyttergonomi 
och design i Södertälje och handlar om hur framtidens lastbilar kommer att styras. 
Utgångspunkten har varit att skapa förbättringar i- och kring förarplatsen med fokus på ratten.  
 
Scania är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar, företaget grundades år 
1891 i Södertälje, där det idag har sitt huvudkontor. Scania utvecklar, tillverkar och 
marknadsför lastbilar för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt distribution. Även 
industri- och marinmotorer ingår i företagets produktutbud. 
 
För att ta reda på hur förarnas arbetssituation ser ut idag samt vilka krav och behov de olika 
förargrupperna fjärr, distribution och anläggning har, gjordes till att börja med en omfattande 
behovsinventering. Här kartlades respektive förargrupps arbetssituation och detta lade 
grunden till det fortsatta utvecklingsarbetet av en framtidsratt. Utgångspunkten var 
utformning av ratt, reglage och funktioner med betoning på god ergonomi. Det koncept som 
har tagits fram har sin utgångspunkt i ett framtidsscenario som utspelar sig år 2025. Arbetet 
inriktades till att endast behandla fjärrförarna då de ansågs ha störst behov och möjlighet att 
använda olika funktioner under körning. 
 
Under hela arbetets gång har metoden systematisk problembehandling använts, här bestäms 
problemet först för att sedan undersökas och slutligen lösas. Både den fysiska och kognitiva 
ergonomin har tagits in i detta arbete och litteraturstudie inom ämnena har bedrivits. För att 
visualisera konceptet tillverkades funktions- och påsiktsmodeller för utvärdering och tester. 
 
Resultatet är ett framtidskoncept där en ny rattutformning anpassad utifrån fjärrförarens 
körstil tagits fram. Ratten är utformad för att skapa varierande och ergonomiska grepp, dess 
form är flexibel och ett nytt grepp på rattens nedre del har skapats. För att kunna integrera 
många funktioner har ett multifunktionsreglage placerats i ratten för att styras utifrån det nya 
greppet. Det manövreras endast genom haptisk och taktil feedback. Förslaget medger 
individuella och medtagbara inställningar av funktioner. I ett minneskort finns alla personliga 
inställningar samlade, det fungerar även som en startnyckel. 
 
 
 
 



Abstract 
 
This master thesis is the final project of the Master of science programme, Ergonomic Design 
& Production Engineering. The project has been performed at Scania, Ergonomic department 
- Research and Developent, in Södertälje. This master thesis investigates how the steering of 
the trucks will be changed in the future, the objective of the project was to improve the 
driver´s area focusing on the steering wheel.  
 
Scania is one of the worlds leading manufacturer of trucks and busses for heavy transportation 
along with industrial- and marine motors. The company was founded in 1891 and the 
headquarter is situated in Södertälje, Sweden. 
 
An extensive investigation was made of the three different groups; long-distance haulage, 
regional and local distribution of goods and construction haulage. A survey was made to find 
out about the truck-drivers conditions, work-situation, needs and wishes today. This was the 
background material for further development of a future steering wheel. The starting point 
was to design a steering control, control unit and functions, all with great emphasis in 
ergonomics. The project has been to develope a steering concept with a vision for the year 
2025. The project only considers the driver´s of the long-distance haulage and concentrates in 
their need and capability of using different functions while driving. 
 
A three step systematic problem solving method has been used in the project that consist 
deciding, investigate and finally solve the problem. Both physical and cognitive ergonomics 
has been considered and literature has been studied for this purpose. To visulaize the concept 
a physical model was made for tests and evaluation. 
 
The result is a future concept where a new design is developed on the basis of the long 
haulage driver´s situation. The shape of the steering wheel offers varying, controlled and 
ergonomic grips and a larger workspace for the driver. To integrate more functions a multi-
functions control has been placed in the steering wheel. The control is placed at the lower part 
of the steering wheel to be operated only by haptic and tactile feedback. The concept makes it 
possible to have individual and mobile settings.  
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1 Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
År 1891 grundades företaget Vagnfabriken i Södertälje, detta var början på det som idag är 
Scania – en världsledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Scanias huvudkontor finns 
i Södertälje, där produceras förutom lastbilar och bussar även industri- och marinmotorer. De 
övriga svenska produktionsenheterna återfinns i Falun, Luleå, Oskarshamn och Sibbhult. 
Företaget är globalt och finns representerat i ett hundratal länder, det totala antalet anställda är 
28 000 varav 12 000 finns i Sverige. 
 
Scanias affärsidé är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för 
kvalificerade varu- och persontransporter på väg. Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför 
lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt 
för distribution. År 2004 lanserades det nya lastbilsprogrammet P-, R- och T-serien1 (figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Scanias P- R- och T-serie (Scanias Image Bank).  

 

1.2 Bakgrund  
Scanias produktutbud är anpassat efter tre olika vägtransporter, fjärr, distribution och 
anläggning. Fjärrbilarna är anpassade för längre transporter och höga krav ställs på komforten 
då föraren lever i lastbilen under längre perioder. Distributions- och anläggningsbilarna 
fungerar mer som ett kontor och arbetsredskap vilka används under en arbetsdag. Då antalet 
funktioner som integreras i lastbilen ökar blir belastningen på föraren större och mer 
information ska hanteras. Placeringen av reglage i och kring förarplatsen samt förståelsen hur 
de ska hanteras är en central fråga i utvecklingsarbetet.  
 
Detta examensarbete fokuserar på hur framtidens lastbilar kommer att styras. Utformningen 
av ratten ska anpassas efter förarens arbetssituation och en behovsinventering kommer att 
göras för att utreda vilka funktioner som ska styras från ratten och på vilket sätt. Arbetet 
utförs på utvecklingsavdelningen för hyttergonomi och design i Södertälje vilka ansvarar för 
utveckling av exteriör och interiör i buss- och lastbilshytter.  
 

                                                           
1 Informationsblad Scania 2005 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att det ska generera nya tankar och idéer för utvecklingsarbetet kring 
styrkolonnen. Målet med projektet är till en början att hitta ett lämpligt område att utveckla i 
och kring styrkolonnen i Scanias lastbilar. Utvecklingsarbetet ska ske med fokus på ergonomi, 
funktion och upplevelse. Utifrån praktiska och teoretiska studier ska arbetet inriktas och 
avgränsas, det fortsatta arbetet kommer sedan att ske efter ställd problemformulering.  
En funktionsmodell kommer att tillverkas för att presentera resultatet och ge möjlighet till 
tester. Projektet kommer att dokumenteras i form av en skriftlig rapport.  
 

1.4 Avgränsningar 
Då arbetet pågår under 20 veckor kommer vissa begränsningar att göras. I första skedet av 
examensarbetet avgränsades det till att behandla funktioner i och kring förarplatsen med fokus 
på ratten. Inga mer direkta avgränsningar fanns till en början och utvecklades därför under 
arbetets gång. Tanken med detta var att utvecklingsarbetet skulle ske med ”öppna ögon” och 
att gruppen inte skulle låsa sig på ett tidigt stadium. 
 
De studier som gjordes inriktades på fjärr-, distributions- och anläggningsförares krav och 
behov. Arbetet inriktades senare på en av förargrupperna. Då arbetet ska resultera i ett 
framtidskoncept kommer ingen hänsyn tas till tillverkningsmetoder, tekniska eller 
ekonomiska begränsningar. 
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2 Teori 
 

2.1 Antropometri 
Antropometri är en vetenskap som studerar människans mått och då speciellt storlek och form 
hos kroppen och dess delar. Tabelldata kategoriseras i olika populationer exempelvis efter 
kön, ålder och nationalitet. Med tillämpad antropometri menas att produkter och miljöer 
utformas utifrån antropometrisk data för att på så sätt anpassas till användaren. Målet med 
tillämpad antropometri är att få en optimal arbetsställning, höja arbetseffektiviteten samt 
förbättra säkerhet och komfort. Det finns fyra grundläggande faktorer som med ställda villkor 
begränsar vid utformning, rörelseutrymme, räckvidd, kroppsställning och muskelstyrka.  
 
Med rörelseutrymme menas att arbetsplatsen ska tillåta tillräckligt med utrymme, exempelvis 
ska handtag med hålrum vara tillräckligt stora för att passa fingrar och handflata. Detta är ett 
villkor med gräns åt ett håll, lämpligast väljs detta mått hos den 95:e percentilen. 
 
Räckvidd innebär att avståndet inom arbetsområdet ska anpassas till användaren, till exempel 
mellan föraren och reglage i en lastbil. Begränsande villkor inom räckvidd sätts endast åt ett 
håll. Vid dimensionering utgår man lämpligast från 5:e percentilen av en population, det vill 
säga minsta möjliga avstånd som är accepterat bland användarpopulationen. 
 
Kroppsdimensioner och arbetsplatsens utformning avgör hur användarens kroppsställning ser 
ut. Problem som gäller kroppsställningar är vanligare och mer komplexa än problem inom 
utrymmes- och räckviddsområdet. Detta beror på att villkor som ställs fordrar två gränser, 
utformningen ska anpassas till både 5:e och 95:e percentilen. 
 
Med muskelstyrka avses den kraft som behövs, exempel på detta kan vara tunga lyft eller 
hantering av reglage. Här sätts oftast bara ett gränsvillkor.2

                                                           
2 Arbete-människa-teknik, M.Bohgard, M.Ericson, S.Karlsson, P.Lövsund och P. Odenrick. 
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2.2 Förararbetsplatsen  
Det sittande arbete som föraryrket innebär ställer höga krav på utformning av sits och 
ryggstöd samt placering av reglage. Nedan listas viktiga faktorer att tänka på vid arbete som 
utförs sittande. 
 
▪ Sitt med rak nacke och rygg. Det är viktigt med stöd för ryggen och ryggstödet ska följa 

ryggradens kurvatur. 
 
▪ Arbeta med axlarna sänkta. 
 
▪ Se till att ha understöd för underarmar och handleder. 
 
▪ Ha båda fötterna stadigt i golvet. 
 
▪ Ingen arbetsställning är så bra att man kan sitta i samma position hela tiden, sittställningen 

bör därför varieras.  
 
En förares viktigaste reglage är ratten, placering och möjlighet till justering av denna samt 
stolsjustering bestämmer i stor utsträckning hur arbetsmiljön ser ut. Antropometriska riktlinjer 
gällande ratten är att dess diameter bör vara mellan 400-500 mm. Ratten ska kunna styras utan 
servo därför finns lagkrav3 på att diametern inte får vara mindre än 450 mm. Placering av 
andra reglage i fordonet sker utifrån sikt och åtkomst (figur 2 och figur 3). För att underlätta 
för föraren bör dessa placeras där de förväntas vara och utifrån användarfrekvens4. 

 

S5 Mycket god synlighet 
S4 God synlighet 
S3 Acceptabel synlighet 
S2 Låg synlighet  
S1 Mycket låg synlighet 

Figur 2. Klassificering efter synlighet (Friberg R.). 

 

  

Å5 Mycket god åtkomst 
Å4 God åtkomst 
Å3 Acceptabel åtkomst 
Å2 Svåråtkomlig 
Å1 Mycket svåråtkomlig 

 
Figur 3. Klassificering efter åtkomst (Friberg R.). 
                                                           
3 Arbete-människa-teknik, M.Bohgard, M.Ericson, S.Karlsson, P.Lövsund och P. Odenrick. 
4 Muntlig referens, Robert Friberg, Fordons ergonom, Scania. 
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Arbetets synkrav och placering av de objekt som skall observeras avgör huvudets ställning. 
För föraren utgör vägen det största siktområdet och påverkar därmed huvudets och nackens 
position. Undersökningar visar att den vilsammaste siktlinjen går 15˚ under den horisontella 
siktlinjen (figur 4). De flesta föredrar ett vinkelområde som sträcker sig 30˚ under 
horisontallinjen, området kan utökas då nacken böjs något framåt5. 

 
Figur 4. Det rekommenderade siktområdet (Arbete-människa-teknik, M.Bohgard mfl.). 

 

2.3 Handgreppsergonomi  
Ergonomiska riktlinjer vid utformning av handgrepp studerades och då användes främst 
information avsedd för handhållna verktyg. Valet av handtagsutformning beror på 
kombinationen av arbetsytans höjd och den kraft som behöver tillföras för att arbetsuppgiften 
ska kunna utföras6. Arbetsställningar där arbetet kan utföras med rak handled är att föredra 
och det är viktigt att ta hänsyn till händers, skuldrors och överarmars position vid utförandet. 
Variation av arbetsställningar minskar risken för belastningsskador. Ett styrdon ska tillåta att 
användaren kan slappna av i axlar, armar och händer. Utåtgående armrörelser ska undvikas 
och för att minska onödiga och ansträngande rörelser bör arbetet utföras med händerna nära 
kroppen. En god handtagsutformning resulterar i naturliga arbetsställningar. Beroende på 
vilken slags uppgift som ska utföras anpassas greppet. Det är viktigt att väga in vad som är 
bra för uppgiften, en lågintensiv aktivitet som inte känns ansträngande kan i längden leda till 
belastningsskador. Liten spänning under lång tid ger en konstant statisk aktivitet i 
fibergruppen och bör undvikas, varierade arbetsställningar bör eftersträvas. Handledens 
naturliga viloposition är då spänningen är som minst i leden7.  
 
För att bestämma placering av ett handverktyg är det nödvändigt att veta hur långt användaren 
når vilket bestäms av individens fysiska mått. Arbetsområdet delas in i två grupper, (a) 
normalt arbetsområde och (b) maximalt arbetsområde (figur 5). Maximalt arbetsområde 
bestäms av användarens armlängd och innefattar allt som nås utan att man behöver sträcka 
sig. Det normala arbetsområdet fås genom att överarmen roteras i skuldran med armbågen 
fixerad i 90° eller något mindre. Tillsammans med medelarmlängden hos användarna 
fastställs arbetsområdet8. 
 

                                                           
5 Arbete-människa-teknik, M.Bohgard, M.Ericson, S.Karlsson, P.Lövsund och P. Odenrick. 
6 Verktygsergonomi –utvärdering av industriverktyg, B. Lindqvist 
7 Belastningsergonomi; http://www.av.se/dokument/afs/afs1998_01.pdf 
8 Arbete-människa-teknik, M.Bohgard, M.Ericson, S.Karlsson, P.Lövsund och P. Odenrick. 
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Figur 5. Användarens arbetsområde (Verktygsergonomi –utvärdering av industriverktyg, B. Lindqvist). 
 
Det finns två huvudkategorier vad gäller handgrepp, gripande och icke gripande. Icke 
gripande innebär bland annat slag, att stryka eller trycka med handen. Gripande grepp är när 
handen har en sluten form, exempelvis som när en resväska bärs. De gripande greppen delas 
sedan upp i två undergrupper, kraftgrepp och precisionsgrepp (figur 6). 
 

 
Figur 6. Visar olika grepp och positioner, a) position of rest, b) kraftgrepp och c) precisionsgrepp (Bodyspace –
Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, S.Pheasant). 
 
Vid kraftgrepp används fingrarna och ibland tummen för att klämma ihop föremål mot 
handflatan. Tummen kan hållas kring fingrarna för att ge extra stabilitet och gripkraft. Om 
behovet av precision ökar flyttas tummen längs verktygets skaft för att ge extra kontroll och 
möjlighet till både kraft- och precisionsgrepp. Precisionsgrepp är när endast fingrarna 
används, som när man skriver. 
 
Gripstyrkan är som störst när handleden har en neutral position och avtar då positionen 
förändras. Styrkan i greppet är som minst då handleden är böjd, detta beror på att 
fingerböjligheten minskas. Det är därför bra om handverktyg utformas så att vristen är i sin 
neutrala position. 
 
Fingrarnas och handflatans mitt är känsliga för höga yttryck, handtaget ska därför vara 
tillräckligt stort för att fördela krafter över handflatan och fingrarna. Att tänka på vid 
utformning av handhållna produkter är att handtagslängden ska vara minst 90 mm enligt 
antropometrisk data för att passa användaren När handtag används med handskar bör 
längdmåtten ökas med 13 mm. Ändkanter kan skada handen om handtaget är för kort, finns 
det övriga kanter på handtaget ska dessa vara rundade med en minimum radie på 25 mm. Om 
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handen ska passa i någon slags öppning måste tillräckligt med utrymme finnas. Till exempel 
som för ett väskhandtag där gällande mått är 114 * 50 mm. 
 
Ett cirkulärt handtag medger bekvämast grepp eftersom det inte finns någon risk för skarpa 
kanter, diametern bör vara mellan 30 och 50 mm. Rektangulär eller polygon form ger ett 
bättre stöd än cirkulära men är inte lika bekväma. Rekommenderad diameter vid 
precisionsgrepp är mellan 8 till 16 mm. Fingerformade grepp ska ej användas om de inte är 
designade utifrån antropometrisk data eftersom de kan få motsatt effekt ifall rillorna inte 
passar användaren. För ett bra grepp kring handtaget måste det finnas tillräckligt med friktion 
mellan hand och handtag. Detta är extra viktigt vid kraftgrepp och då handen svettas. 
Materialet ska vara tillräckligt hårt för att inte spånor och smuts ska fastna på greppytan. Vid 
arbete i miljöer där mycket dammpartiklar produceras är detta extra viktigt. Ytkvaliteten får 
inte vara så friktionsfri att den blir hal, men inte heller för grov så att den blir sträv9. 
 

2.4 Informationsprocessen 
Under körning processas mycket information och det ställs höga krav på föraren. 
Uppmärksamheten delas mellan de olika uppgifter som utförs under körningen, vad som sker 
i och utanför bilen påverkar den mentala belastningen på föraren. Med mental belastning 
menas de psykiska krav som ställs på människan, en komplexare uppgift medför alltså högre 
mental belastning som kan mätas i grad av stress, uppmärksamhet och frustration10. 
 
Informationsprocessmodellen (figur 7) beskriver hur den information som når sinnesorganen 
bearbetas. Modellen är ett sätt att visa hur människan tänker och vad som leder fram till en 
viss handling. Den möjliggör att belastningen på en användare och dennes kapacitet att 
processa information av ett system kan mätas.  
 

 
Figur 7. Informationsprocessens olika steg (Egineering Psychology And Human Performance, Wickens och 
Hollands) 
 

                                                           
9 Bodyspace –Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, S.Pheasant. 
10 The Measurement of Driver´s Mental Workload, Dick de Waard. 
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Processandet sker stegvis och modellen har ingen fix startpunkt, feedback ges kontinuerligt. 
Nackdelen med modellen är att den inte tar hänsyn till parallella processer eller överlappning 
mellan de olika faserna.   
 
Sensoriskt processande 
Receptorerna i de olika sinnesorganen smak, lukt, känsel, syn och hörsel registrerar händelser 
i omgivningen som sedan bearbetas i hjärnan. Bara en mindre del av de sinnestryck som hela 
tiden omger människan uppmärksammas. Vad som bortses ifrån beror av receptorernas 
egenskaper och kvalitet vilket i sin tur påverkar omfånget och kvaliteten i den mottagna 
informationen.  
 
Perception  
En förutsättning för att människan ska fungera effektivt är att den sensoriska datan sorteras på 
ett bra sätt. Genom perception eller varseblivning tolkas datan och ges en innerbörd. 
Processen är snabb och sker relativt automatiserat. Tolkningen av sensorisk input kan delas 
upp i top-down och bottom-up processer. Bottom-up är när tolkningen endast beror av den 
sensoriska input som givits och top down är när förväntningar och tidigare erfarenheter spelar 
in. Skillnaden mellan perceptuella och kognitiva processer är att de perceptuella sker snabbt 
och kräver mindre mental ansträngning. Ett exempel på en perceptuell process är att föraren 
baserat på tidigare erfarenheter vet att ljudet från ett signalhorn signalerar fara och reagerar 
därefter. 
 
Minne och kognition 
Efter att informationen har tolkats tas beslut om vad som ska göras med den. Den kognitiva 
processen tar längre tid, kräver mer tankeverksamhet och uppmärksamhet än den perceptuella. 
Ett perceptuellt agerande hos en förare kan vara att han läser varningstexten som visas i 
displayen medan den kognitiva processen är när föraren inser att något är fel på grund av 
motsägelsefull information. Kognitiva operationerna utförs i arbetsminnet som har en 
begränsad kapacitet och är väldigt känsligt för störningar. I arbetsminnet finns aktiv 
information och beskrivs ofta som en flaskhals på grund av att man bara kan hålla ett visst 
antal enheter i aktiverat tillstånd samtidigt. Forskning visar att mellan fem och nio enheter är 
vad som kan hanteras av användaren. En enhet kan vara allt från en siffra, ett ord till en bild, 
något som utgör en meningsfull enhet för användaren. Om en uppgift upprepas i arbetsminnet 
kan den läras in och lagras i långtidsminnet, uppgiften kommer därefter att utföras genom 
perceptuella top down processer.  
 
Responsval och utförande 
Utifrån de perceptuella och kognitiva processer som sker agerar människan. Valet av respons 
kan ske automatiskt eller kräva mentalt processande. Valet av respons är skiljt från själva 
utförandet, vid utförandet ställs krav på motorisk kontroll. Responsen kan vara att fatta rätt 
beslut, exempelvis köra av vägen vid punktering medan utförandet är själva handlingen, dessa 
stämmer inte alltid överens.  
 
Feedback 
Feedback eller återmatning bekräftar en persons handlande, detta informationsflöde sker ofta 
kontinuerligt i verkligheten. Fördröjning av feedback kan vara en kritisk faktor, ett exempel 
på detta kan vara en fördröjning av den vanligtvis snabba feedback föraren får vid rattutslag, 
vilket skulle kunna få farliga konsekvenser.  
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Uppmärksamhet 
Uppmärksamhet är en förutsättning för att information ska kunna bearbetas aktivt och 
beroende på situationen ställs olika krav på den. Uppgiftens komplexitet avgör hur mycket 
uppmärksamhet som tas i anspråk, den kan vara selektiv, fokuserad eller delad. Med selektiv 
uppmärksamhet menas att den mest relevanta informationen väljs ut. En förare måste fördela 
sin uppmärksamhet mellan instrumenten inne i bilen samt trafiken utanför. Fokuserad 
uppmärksamhet innebär att uppmärksamheten koncentreras till en informationskälla, detta 
händer exempelvis då ett larm sätts igång, eller om ett radiomeddelande urskiljs i en bullrig 
miljö. Den delade uppmärksamheten handlar om att processa information från fler källor 
samtidigt utan att någon av uppgifterna blir lidande. Vid bilkörning är det viktigt att föraren 
prioriterar rätt vad gäller uppmärksamhetsfördelning. 11

 

2.5 Uppmärksamhetsfördelning 
En fördelning av uppmärksamhet sker kontinuerligt vid utförandet av en uppgift. Människan 
gör ett urval där information väljs utifrån olika påverkande faktorer. Uppmärksamheten bör 
främst styras av objektiva faktorer som sannolikheter och kostnaden för missade händelser. 
Den påverkas dock även av mentala modeller, det vill säga förväntningar, informationens 
fysiska placering, färgkodning och externa modeller, exempelvis förvarningar. Som tidigare 
nämnts delas uppmärksamheten upp i tre olika grupper, delad, selektiv och fokuserad. 
Faktorer som underlättar för fokusering försvårar vanligen för delad uppmärksamhet och 
tvärtom. Parallell varseblivning möjliggörs genom organisering av delar till helheter eller 
gestalter. Detta gör att användaren kan övervaka olika processer och hantera stora mängder 
information samtidigt och är viktigt att tänka på vid utformning av gränssnitt. En 
grundläggande princip vid design av gränssnitt är därför att använda sig av gestaltningslagar, 
ett exempel är likhetslagen där användaren ser det som är lika som en enhet. Närhetslagen är 
ett annat exempel där delar ses som en enhet beroende på avståndet emellan dem.  
 
Responskonflikt kan uppstå när två olika aspekter av ett stimuli processas parallellt och ska 
därför undvikas i gränssnitt. Färgerna rött och grönt uppfattas vanligen som stopp/varning 
respektive klartecken. Används dessa färger på annat sätt kan det verka distraherande och en 
responskonflikt uppstår. Motsatsen till responskonflikt är redundans, det vill säga överflöd av 
information som underlättar fokuserad uppmärksamhet. Redundant presentation eller kodning 
gör överföring av information säkrare. Missar användaren en aspekt finns annan att tillgå12.  

3.5.1 Modaliteter 
För att underlätta kan uppmärksamheten fördelas mellan olika sinnen. Vid bilkörning belastas 
synen främst, genom att använda sig av taktil feedback och ljudsignaler kan graden av 
uppmärksamhet höjas.  
 
Forskning inom perception domineras av studier rörande synen. Synen är det sinnesorgan 
människan förlitar sig mest på, detta kallas visuell dominans. Vid motstridig information litar 
människan främst på den visuella informationen. För att minska den mentala belastningen kan 
uppmärksamheten fördelas mellan de olika sinnena. Presenteras exempelvis information 
audiellt tas inte lika mycket uppmärksamhet i anspråk som en visuell presentation hade gjort 
eftersom föraren kan fortsätta att ha blicken fäst på vägen. 
 

                                                           
11 Egineering Psychology And Human Performance, Wickens och Hollands. 
12 Teknisk Psykologi, M. Danielsson. 
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Det auditiva systemet kan motta intryck i 360˚ grader och är mer påträngande än synintryck. 
Problem som selektiv perception uteblir vilket är anledningen till att larm ofta är akustiska. 
Även reaktionstiden är kortare för ljudsignaler jämfört med ljussignaler. Även om människan 
förlitar sig mer på synen är hörselintrycken mer påträngande och ljud används därför ofta som 
ett komplement till synen. Det finns olika faktorer som påverkar uppmärksamheten på ljud, 
bland annat gör olika ljudriktningar och positioner i rummet det lättare att separera källor. 
 
Via känselsinnet får människan information om kroppens position och olika beröring. Denna 
information fås taktilt, kinestetiskt, haptiskt eller proprioceptiskt. Med taktilt menas den 
känsla som ett föremåls struktur ger, till exempel en räfflade yta. Det kan även innebära 
vibration eller motstånd i ett reglage. Kinestetiska känselsinnet innefattar de sinnesintryck 
man får från muskler och leder, exempelvis hur man uppfattar förhållandet mellan olika 
kroppsdelar. Haptisk information är en känsla som förmedlar egenskaper, exempelvis formen 
på en knapp som visar hur den ska användas eller texturen som gör det möjligt att särskilja 
knappar och underlättar val. Proprioception ger känslan av vilken position kroppen har i 
förhållandet till jorden. Med taktil och haptisk feedback kan utförande av uppgifter 
underlättas. Då människan är olika mottaglig för information som presenteras visuellt, audiellt 
och kinetiskt är det viktigt att iaktta alla dessa tre grupperna vid utformning av exempelvis 
reglage och hur information presenteras. Ett multimodalt system det vill säga system som 
stödjer flera olika modaliteter underlättar för föraren och gör det möjligt att kunna välja det 
sätt som passar denne bäst13. 
 

2.6 Vigilans  
Vid styr- och övervakningsuppgifter är det viktigt att användaren behåller och fördelar 
uppmärksamheten på bästa sätt. Det finns många mänskliga faktorer att ta hänsyn till vid 
utformning av manöverdon och informationssystem. 
 
Vigilans eller vaksamhet är viktigt att beakta i övervakningsuppgifter där signalerna är 
oförutsägbara och inträffar oväntat. Vigilansen minskar då signaler blir mindre framträdande, 
kortare och svagare. Om användarens osäkerhet ökar beträffande var och när signalerna 
uppstår ökar även vaksamhetsnedgången, detta gäller främst då intervallen mellan signalerna 
är långa. Ökad frekvens av icke-signaler och att uppmärksamhetsresurser förbrukats vilket 
bland annat kan bero på trötthet i sinnesorganen och minnesbelastning spelar också in. 
 
För att motverka vigilansnedgången ges feedback, det vill säga användaren får kunskap om 
resultatet, om han eller hon gjort något fel uppmärksammas detta. Falska signaler kan införas 
och leda till ökad vaksamhet. Genom att utnyttja fler modaliteter exempelvis syn och hörsel 
ökas redundansen och ger en signalförstärkning. Även automatisering och överinlärning av en 
signal leder till ökad vaksamhet, exempel på detta är sättet en person lyssnar till och 
uppmärksammar när den hör sitt namn uttalas14. 
 

2.7 Automatisering 
Den ökade graden av automatisering kan minska den mentala belastningen på användaren av 
ett system. Med automation kan människan ersättas med en maskin, dator eller hjälpa en 
överbelastad operatör. Inom många områden har automation medfört stora fördelar då den kan 
effektivisera, till exempel autopiloten i flygplan som kör tidseffektivt och bränslesnålt. Den 

                                                           
13 Teknisk Psykologi, Mats Danielsson.  
14  Egineering Psychology And Human Performance, Wickens och Hollands. 
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kan även hjälpa piloten under omständigheter där det skulle vara omöjligt att framföra planet 
utan systemet, till exempel vid landning på en dimmig flygplats. Om systemet är väl utformat 
kan automationen minska arbetsbelastningen vid beslutstagande, insamling och analys av 
information. De olika avsikterna med automation kan delas upp i kategorier, vilka är följande: 
 
▪ Systemet är absolut nödvändigt och det utför funktioner som är för komplexa för människan. 
 
▪ Systemet utför uppgifter och funktioner som människan klarar av att göra men gör det dåligt 

och med en hög arbetsbelastning.  
 
▪ System som stödjer och hjälper inom de områden som människan visar begränsningar.  
 
▪ Automation ersätter människan som arbetare på grund av att det är ekonomiskt och effektivt. 
 
Graden av automation kan delas upp i fem olika steg vilka presenteras nedan. I det första 
steget fattar människan själv ett beslut och är helt ansvarig för de val som görs, i det femte 
steget är systemet helt automatiskt.  
 
▪  Information ges som stöd för att kunna ta beslut. 
 
▪  Ett antal alternativ ges där människan är helt och hållet ansvarig för de beslut och 

handlingar som görs.  
 
▪  Endast ett ”bästa” handlingsalternativ ges från systemet, detta kallas ”kommando display”. 

Ett exempel på detta är navigationssystem i flygplan. 
 
▪  Systemet agerar själv om människan samtycker. 
 
▪  Systemet handlar oavsett människans intentioner. 
 
Nackdelar med automation är systemens komplexitet, tillförlitlighet samt den begränsade 
interaktionen mellan användaren och systemet.    
 
Automationen gör att de mänskliga felhandlingarna elimineras från systemen medan andra 
sorter av fel kan tillkomma. Ju mer komplext automationssystemet är ju fler elektriska 
komponenter innehåller det och detta ökar risken för att någonting, någonstans kommer att gå 
fel. Ett annat fel som kan uppkomma i automationssystem är att ”bugs” kan gömma sig i 
mjukvarukoden.  
 
Även om automationssystemen är helt tillförlitliga kan de utföra handlingar som skiljer sig 
från hur en mänsklig operatör normalt skulle utföra samma uppgift. Detta kan leda till en 
misstänksamhet och misstro till systemet. När en operatör misstror automationen antingen på 
grund av komplexiteten eller att det finns begränsningarna i systemet kan detta leda till att det 
underskattas och inte används.   
 
När ett automationssystem fungerar bra, förlitar sig användaren på systemet. En övertro på 
automationen är inte en nackdel eller ett problem förrän systemet ej fungerar. När fel uppstår 
är de icke frekventa och oväntade vilket gör att de är svåra att upptäcka eftersom användaren 
inte förväntar sig att fel ska uppstå. En användare som är säker och litar på ett 
automationsystem kommer troligen inte kontrollera det jobb det utför och tappar därför 
medvetenheten av situationen som systemet är i. Dessa två konsekvenser, upptäckt av fel och 
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medvetenhet av situationen, som kommer från en övertro till systemet leder till en tredje 
konsekvens. Om användaren har en övertro på system kan det användas så frekvent att dennes 
förmåga och kunskap att utföra uppgiften begränsas. 
 
Feedback från ett automationssystem är ofta begränsad. För att optimera automation utifrån 
den mänskliga användarens förutsättningar finns fem riktlinjer som sammanfattas i begreppet 
”human centerd automation”, dessa presenteras nedan: 
 
▪  Automation med god anpassning till användaren. Displayer och reglage i gränssnittet ska ha 

en tydlig och enkel utformning vilket gör dem enkla att förstå och använda för operatören. 
 
▪  Informera operatören. För att hålla operatören medveten om den rådande situationen som 

systemet är i bör kritiskt information synliggöras.  
 
▪  Operatören ska tränas. Vid eventuella fel på systemet är det viktigt att operatören har 

kunskap hur det styrs manuellt och därför bör detta kontinuerligt tränas. Kunskap om hur 
systemet fungerar, förväntade fel och anledningar till dessa gör att operatören inte blir 
förvånad över hur det handlar.  

 
▪  Introducera automationen varsamt. För att automatiserade system ska accepteras av 

människan är det viktigt att det finns tid för inlärning och om det finns några problem i 
systemet ska det finnas möjlighet att justera dessa. 

 
▪  Automationen ska vara flexibel. Användaren ska själv ha möjligheten att välja om 

automationssystemet ska användas eller inte15. 
 

2.8 Manöverdon  
Manöverdon är viktiga länkar mellan människan och maskinen som till exempel tangentbord, 
knappar, spakar och rattar. Helst ska donen kunna tala för sig själva och enkelt förmedla till 
brukaren hur de ska användas. Nedan följer frågor som är viktiga att ställa vid val och 
utformning av manöverdon. 
 
▪  Vad är manöverdonets uppgift och vilken betydelse har denna uppgift för hanteringen av 

hela maskinen eller systemet? 
 
▪  Skall manöverdonet utformas för snabba eller noggranna operationer eller för att 

manövreras med stora krafter? 
 
▪  För vem skall donet utformas och under vilka förutsättningar skall det användas?  
 
▪  Vilka övergripande krav ställer arbetsuppgiften? 
 
▪  Vilka andra uppgifter skall utföras av operatören samtidigt med hanteringen av 

manöverdonet? 16. 
 
Vissa principer bör följas vid positionering av don på panel eller maskin för att underlätta 
identifiering och minska risken för fel vid användning. 
 
                                                           
15 Egineering Psychology And Human Performance, Wickens och Hollands. 
16 Arbete-Människa-Miljö, E.Grandjean. 
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Placering 
Donen bör placeras i en bestämd ordning efter hur de används, till exempel från vänster till 
höger. De mest använda samt de med en mycket viktig funktion, exempelvis varningslampor, 
bör placeras närmast användaren och don med en gemensam eller liknande funktion bör 
grupperas.  
 
Struktur och material  
Andra sätt att underlätta för användaren är till exempel att förstora de reglage som används 
mest frekvent. Identifiering kan även förenklas med hjälp av olika ytstrukturer, exempelvis 
glatt, räfflad eller mönstrad. Detta är lämpligt om donen manövreras utan ögats ledning.  
 
Avstånd 
Donen bör placeras med ett avstånd från varandra så att manövreringen sker felfritt och 
beröring av de angränsande reglagen undviks. Reglage ska inneha ett visst mekaniskt 
motstånd för att undvika feltryckningar, exempelvis på grund av darrningar i fingrarna. De 
ska även ge feedback till användaren för att bekräfta handling, till exempel audiellt17. 

                                                           
17 Arbete-Människa-Miljö, E.Grandjean. 
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3 Metod 
 

3.1 Systematisk problembehandling 
För att strukturera arbetet används metoden systematisk problembehandling18. Arbetet delas 
upp i tre steg, bestämma, undersöka och lösa problemet. Dessa steg delas sedan upp i olika 
arbetsmoment (figur 8). 
 

 
Figur 8. Schematisk bild av metoden systematisk problembehandlingen (Produktutformning, Å.Hamrin). 

 

3.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen är viktig för att skapa en bra grund till arbetet och pågår under hela 
dess gång. Metoder som används är litteratursökning, intervjuer och fältstudier. 

3.2.1 Intervjuer och fältstudier 
Intervjuer kan utföras på många olika sätt. Den intervjumetod som används i början av arbetet 
är öppen och informell där de tillfrågade ges stort utrymme för egna kommentarer. 
Intervjuerna utgår från frågor vilka har formulerats kring användandet av övre styrkolonnen. 
Dessa intervjuer görs för att kartlägga förarnas krav, behov och önskemål. För att få en 
djupare inblick i förarens situation samt uppmärksamma latenta behov observeras och 
intervjuas förarna under körning.  

                                                           
18 Produktutformning, Å.Hamrin 
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3.2.2 Konkurrentanalys 
Vid konkurrentanalys studeras andra företags produkter för jämförelse och inspiration. 
Metoden innebär att liknande produkter undersöks för att uppnå egna förslag och idéer till. 
 

3.3 Identifiering av belastningsfaktorer 
För att underlätta identifieringen av eventuellt hälsofarliga belastningar används en checklista 
med frågor om arbetsmiljön, se bilaga 1. Först görs en bedömning av vilka arbetsuppgifter 
som ingår, arbetstagare tillfrågas om något moment är särskilt belastande eller har gett besvär. 
Därefter bestäms om hela arbetet eller endast enskilda moment ska bedömas. Frågorna i 
checklistan besvaras och även omgivande faktorer, exempelvis stress vägs in. Slutligen görs 
en sammanfattande bedömning där riskfaktorer tas upp efter bedömd allvarlighetsgrad19. 
 

3.4 Brainstorming 
Brainstorming används för att ta fram nya idéer eller utveckla de som finns. Målet är att 
uppnå så många idéer som möjligt och att kombinera olika förslag vilka senare utvärderas. 
Metoden uppmanar till öppet tänkande och kritik är förbjuden för att inte hämma deltagarna. 
 
Vid brainstormingen är det lämpligt med en grupp på fyra till åtta personer, där olika 
bakgrund och utbildning eftersträvas. Problemet beskrivs så att alla förstår det och material 
finns tillhands för att deltagarna enkelt ska kunna presentera sina idéer. En handledare noterar 
alla idéer och leder gruppen vidare i arbetet som brukar pågå mellan 30 minuter och en 
timme. Handledaren ser även till att fyra grundregler följs under brainstormingen: 
 
▪  Kritik och bedömning är förbjuden. 
 
▪  Kvantitet önskvärd. Kvantitet eftersträvas, vad som anses vara kvalitet avgörs senare. 

 
▪  Inga hämningar, gå utöver det vanliga. Uppmuntra till galna idéer. 
 
▪  Kombinera och bygg vidare på andras idéer. 
 
I slutet av brainstormingen summeras de idéer som tagits fram för utvärdering och vidare 
arbete. 
 

                                                           
19 Belastningsergonomi; http://www.av.se/dokument/afs/afs1998_01.pdf 
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3.5 Ytterlighetstänkande 
Med hjälp av ytterlighetsformuleringar söks olika lösningar till problemet. Deltagarna får 
utifrån formulerade motsatspar fritt illustrera olika idéer. Exempel på formuleringar som kan 
användas:  
 
▪  Föreslå den enklaste lösningen 

Föreslå den mest komplicerade lösningen 
 
▪  Föreslå den billigaste lösningen 

Föreslå den dyraste lösningen 
 
▪  Föreslå den vildaste lösningen 

Föreslå den mest konventionella lösningen 
 
▪  Föreslå den vackraste lösningen 

Föreslå den fulaste lösningen 
 
▪  Föreslå den mest trendiga 

Föreslå den mest tidlösa 
 

3.6 Diskussionsmetoden 
En ledare presenterar här problemet för gruppen och överlåter sedan åt dem att arbeta fram en 
lösning. Under den kommande diskussionen noterar ledaren de olika förslag som tas fram och 
när en idé är färdigdiskuterad för ledaren arbetet vidare.  
 
Det är viktigt att ledaren själv inte lägger fram några förslag eller på något sätt leder gruppen i 
viss riktning utan endast stimulerar och sporrar gruppen att pröva nya infallsvinklar. Alla som 
deltar ska få tillfälle att komma till tals så att inga bra idéer förbises. 
 

3.7 Funktionsuppdelning 
För att få en bättre bild av problemet används funktionsuppdelning. Med funktion menas 
aktiviteten eller uppgiften hos en produkt.  
 
Metoden går ut på att dela upp en produkts funktioner i huvud-, del- och stödfunktioner. Med 
huvudfunktion menas den uppgift produkten främst är avsedd för, det finns därför endast en. 
Stödfunktioner är inte nödvändiga för produkten men kan underlätta dess användning, 
attraktivitet eller tillverkning. Delfunktioner bildar tillsammans en överordnad funktion oftast 
huvudfunktionen. För att skilja mellan stöd- och delfunktioner kan det ifrågasätts om det är 
nödvändiga för produktens huvudsakliga uppgift eller inte. Funktionerna benämns med ett 
verb och substantiv, även gränsvärden kan införas, vid formuleringen ska verb som ”ha” och 
”vara” undvikas. I en funktionslista listas sedan de produktfunktioner som tagits fram. Även 
funktionsträd och förlopp kan användas för en utförligare beskrivning.  
 
Metoden funktionsuppdelning är lättast att använda då det gäller produkters fysiska 
funktioner. I människa-maskinsystem innefattas uppgifter och egenskaper vilket medför att 
uppdelningen försvåras.  
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3.8 Kriterieviktning  
För att kunna välja ut och gallra bland de förslag som tas fram används kriterieviktning. De 
uppställda kriterierna viktas mot varandra för att få fram den inbördes ordningen. 
Nedanstående tabell (figur 9) och instruktioner användes vid viktningen. 
 
▪  Kriterierna tilldelas en bokstavsbeteckning. 
▪  Kriterierna jämförs parvis varvid en uppställning enligt figuren underlättar arbetet. 
 Om A är viktigare än B sätts 2 poäng i ruta A-B 
 Om A och B är lika viktig sätts 1 poäng i ruta A-B 
 Om B är viktigare än A sätts 0 i rutan A-B 
▪  Alla kriterier jämförs på detta sätt.  
▪  Addera lodrätt och sätt minustecken framför alla summor. 
▪  Addera vågrätt med hänsyn till siffrornas tecken och korrektionsfaktor. Korrektionsfaktorn 

består av en följd av de ojämna talen 1,3,5,7,9 och så vidare. 
▪  Kontrollera att ∑pi = n2 där n = antalet kriterier. Om korrektionsfakton istället består av 

jämna tal blir ∑pi = n(n -1). 
▪  Beräkna respektive viktfaktor ki = pi / ∑pi och kontrollera att ∑ki = 1,00. 
 

 
 

 Figur 9. Tabell som användes vid kriterieviktningen (Produktutformning, Å.Hamrin). 
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3.9 Konceptviktning  
Efter att kriterieviktningen utförts jämförs de olika förslagen i en konceptviktning för att se 
hur väl de olika funktionerna uppfylls. Förslag på lösningar och funktioner ställs upp enligt 
tabell (figur 10).  
 

 
 

Figur 10. Tabell som användes vid konceptviktningen (Produktutformning, Å.Hamrin). 
 
Varje funktion tilldelas en viss poäng beroende på hur väl lösningen uppfyller den.  
 
0 = Lösningen uppfyller inte funktionen 
1 = Lösningen uppfyller funktionen dåligt 
2 = Lösningen uppfyller funktionen tämligen väl 
3 = Lösningen uppfyller funktionen bra 
 
Viktningskoefficienten multipliceras med bedömningspoängen a) och poängen noteras i b). 
Den totala poängen summeras sedan och möjliggör för jämförelse mellan de olika förslagen.  
 

3.10 Visualisering och modellbyggnad  
För att visualisera konceptet kan modeller byggas20. Detta möjliggör bland annat för test och 
verifiering av ergonomi, design, form samt funktion. Modeller kan även fungera som 
beslutsunderlag och vid produktpresentation. Det finns olika typer av fysiska modeller:  
 
▪  Skissmodell, tredimensionell skiss som görs på ett tidigt stadium under idéarbetet, dessa 

görs som komplement till 2D-skisser för att på ett snabbt sätt visualisera principlösningar.  
 
▪  Mock-up, är en modell som används för att visa proportioner och storlek. Modellen kan 

variera i storlek och byggs av enklare material. 
 
▪  Funktionsmodell, är en enkel modell där en eller flera funktioner testas, exempelvis 

ergonomi. Materialet ska vara anpassat till uppgiften och utseendet har mindre betydelse.   
 

                                                           
20 Undervisningsmaterial i kursen ARD 102, Modellbyggnad och presentationsteknik 
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▪  Påsiktsmodell, ser ut som den verkliga produkten men behöver ej fungera. Byggs 
exempelvis i trä, lera eller urethaneskum och kan används som hjälpmedel vid 
presentationer. Modellen ska helst inte gå att skilja från den blivande produkten.  

 
▪  Prototyp, byggs för att testa svagheter och brister i produkten. Modellen fungerar med 

avseende på funktion, komponenter och material samt och ser ut som den verkliga men 
tillverkningssättet skiljer sig. 

 
Materialvalet beror på vilken slags modell som ska byggas, för att göra modellen 
verklighetstrogen kan färdiga komponenter användas. Färgsättningen ska stämma överens 
med produktens form, funktion, marknad samt den miljö den ska befinna sig i.  
 

3.11 Utvärdering av lösning 
Ergonomisk simulering gör det möjligt att utvärdera den fysiska ergonomin i en virtuell miljö 
redan när en produkt endast finns som CAD-data. Vanligast är att studera om en person i sitt 
arbete riskerar att få belastningsskador. Fördelen med ergonomiska simuleringsverktyg är 
bland annat att de ger ett stöd för produktutvecklare i utvecklingsarbetet. 
 
I CAD-programmet Catia V5 finns en modul som är speciellt utformat för utvärdering av 
förarmiljön i fordon. I programmet utvärderas ergonomin med hjälp av manikiner (figur 11) 
dessa bildar populationer skapade efter antropometriska data. En manikin kan exempelvis 
representera en kvinna eller man från den och 5%tilen till den 95%tilen. 
 

 
 Figur 11. En manikinfamilj. 
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4 Genomförande 
 

4.1 Nulägesanalys 
Scania har idag två olika typer av rattar, typ 1 och typ 2, se figur 12. Den vanligast 
förekommande är typ 2, här finns möjlighet att få radioknappar och airbag. Om kunden vill ha 
något av dessa tillval fås typ 2 automatiskt. Hos Typ 1 finns endast möjlighet till de nedre 
knapparna och den har ingen airbag.  

  
Figur 12. Dagens rattar, typ 1 och 2 (Scania Image Bank). 

 
Från rattens nav utgår fyra ekrar, detta medger möjlighet till olika handgrepp. Signalhornet 
kan aktiveras över hela navets yta. Materialet i ratten är greppvänligt och har rillor på 
undersidan för att ge grepp för fingrarna. Skillnaden mellan rattarna är att navets utformning 
och storlek hos typ 2 styrs av att den ska kunna innehålla en airbag, detta påverkar även till 
viss del knapparnas placering på ratten. Typ 1 har ett mindre nav och de två övre ekrarna är 
smalare vilket medger ett bättre grepp. Även sidohålrummen blir större och greppen på de 
nedre ekrarna blir bredare. Materialet i standardratten är en plast och som tillval finns 
läderklädsel och träinslag. 
 
På typ 2 kan man välja att ha mellan två till sju 
knappar. De två knapparna som alla rattar har är 
placerade i den nedre delen av rattens nav. Detta är 
knappar för farthållning och menymanövrering, som 
tillval finns även funktionen retarder, en tillsatsbroms. 
På de två övre ekrarna finns volym, mute samt 
sökknappar som tillval. Knapparna är stora och har ett 
tydligt gränssnitt, de ger en distinkt feedback när de 
trycks in. Placeringen av knapparna inbjuder till 
styrning med tummarna. Varje gång chauffören sätter 
sig i lastbilen bör rattjustering och sätesinställning ske 
för bästa möjliga ergonomi och komfort. Dessa 
centrala funktioner ska vara lätta att använda sig av. 
Dagens styrkolonn justeras med tryckluft som 
regleras med en knapp vilken är placerad på 
ratthalsen i en urgröpning. Knappen har två lägen, 
dessa tydliggörs med symboler, för att låsa och låsa 
upp justeringen. Både knapp och symboler är svåra att 
se från förarens körposition men knappen är dock lätt 

Figur 13. Rattens justeringsområde  
(Scania Image Bank). 
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att nå när placeringen är känd. Ratten är justerbar i två led, föraren kan justera djupet 
maximalt 60 mm och vinkeln kan varieras mellan 32° och 52° (figur 13). Rattläget ändras 
med handkraft samt låses med knappen, den låses även automatiskt efter åtta sekunder. 
Rattjusteringen är luftdriven och har olika stopplägen när den vinklas. Dessa märks först då 
ratten ska låsas eftersom den ”hoppar” till närmaste stoppläge. Då endast knappen trycks in 
vinklas ratten automatiskt uppåt med hjälp av tryckluften, den hamnar i ett mellanläge, ej i 
toppläget. Beroende av rattens och sätets inställning förändras benutrymme och sikt.  

 
Beroende på vilken körstil föraren har greppas ratten på olika sätt. I figur 14-17 visas 
frekvent använda grepp som observerats och bekräftats av tillfrågade förare. Vid en aktiv 
körstil greppas ratten oftast på den övre delen av kransen, tio i två och kvart i tre grepp är 
vanliga. En passiv körstil medför att ratten greppas kring den nedre delen. Den nedre 
knappsatsen är placerad utifrån den passiva körstil som oftast antas då de funktionerna som 
finns här används. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Figur 14. Tio i två grepp. Figur 15. Kvart i tre grepp 

Figur 16. Passivt grepp. Figur 17. Grepp vid knappmanövrering. 
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I början av arbetet genomfördes en övergripande insamling av information om företaget, deras 
produkter och kundbehov, för att senare komma fram till en mer preciserad inriktning.  
 
Diskussion om dagens rattutformning har förts med personal på RCIP, ansvariga för 
instrumentpanel och klimatanläggning, som var med vid utvecklingsarbetet av dagens ratt. 
Prioriteringar och val som gjorts utreddes, idéer och tankar om en ny utformning utbyttes. 
Marknadsavdelningen kontaktades för information om försäljningssiffror och kommentarer 
från kunder. Intervjuer med lastbilsförare gjordes för att skapa en allmän uppfattning om 
förarens situation, krav och behov, där störst vikt lades vid användandet av styrkolonnen. För 
att skapa ytterligare förståelse för lastbilsförarens situation gjordes en fältstudie. 

4.2.1 Förarintervjuer och fältstudier 
Utifrån den informationsinsamling som gjorts delades styrkolonnen upp i olika delområden 
för att underlätta vid intervjuerna (bilaga 2). De olika delområdena var rattjustering, knappar 
och rattutformning. Denna indelning gjordes för att gruppen senare skulle kunna bedöma 
vilket område som var mest intressant att arbeta vidare med. Intervjuer utfördes vid tre olika 
tillfällen och förarna hade olika bakgrund och körde olika lastbilsmärken. 
 
För att få en djupare inblick i förarnas vardag följde gruppen vid flera tillfällen med olika 
förare under en arbetsdag. De förargrupper som studerades var fjärr, distribution och 
anläggning. Nedan följer en situationsbeskrivning av hur dessa tre yrkesförare arbetar, den 
grundar sig på de intervjuer och fältstudier som gjorts. 
 
Fjärr 
En fjärrförare lever oftast under längre perioder i lastbilen vilket ställer höga krav på 
hyttmiljön. Förarhytten är inte bara en arbetsplats utan ett tillfälligt hem där föraren sover, 
äter och lever sitt liv. Föraren har för det mesta en egen bil som han inreder efter sina egna 
behov. Att kunna kombinera en personlig och avslappnad atmosfär med en funktionell 
arbetsplats är extra viktig för fjärrföraren.  
 
Lastbilarna färdas oftast på större motorleder och föraren har en passiv körstil under stora 
delar av arbetstiden. Ratten greppas vid denna typ av körning främst på den nedre delen av 
kransen. Det stillasittande arbetet gör att föraren har ett behov av att byta kroppsställning för 
att inte drabbas av belastningsskador i exempelvis ryggen. För att kunna variera sittställningen 
har vissa förare mindre lämpliga körställningar, detta gör att viktig information från 
kontrollpanelen och överblicken på trafiken reduceras. Det är viktigt att föraren inte tappar 
uppmärksamheten under körningen vilket de långa resorna, körningar under nattetid samt den 
passiva körstilen kan leda till. Detta åstadkoms bland annat genom det krav som säger att 
föraren som längst får köra 4.5 timmar i sträck, att detta efterföljs kontrolleras på de färdkort 
varje förare har. Det är viktigt med körkomfort, det vill säga att föraren har tillgång till 
funktioner som underlättar vid körningen. Bra placering av reglage, gott om utrymme och 
ljuddämpning är andra faktorer som påverkar komforten. Utöver den arbetsrelaterade 
komforten har föraren ett personligt komfortbehov. Med detta menas exempelvis 
underhållning som musik, tv och dvd. Extra viktigt för de förare som är borta längre perioder 
från familj och vänner är möjligheten att hålla kontakten med dem på ett enkelt sätt. De långa 
körsträckorna gör att arbetet kan bli enformigt och ensamt när förarna färdas utan sällskap i 
bilen. Förarna kör därför ibland i karavan vilket medför att de kan prata med varandra genom 
komradion, detta ökar även säkerheten då överfall förekommer längs vägarna. 
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Distribution 
En vanlig arbetsdag för en distributionsförare är åtta timmar lång och börjar med att lastbilen 
lastas med de varor som ska köras ut. Information om vad som ska lastas, till vilken plats det 
ska levereras samt fraktsedlar hämtas. Det är viktigt att rätt saker blir lastade, att saknade 
varor rapporteras till kontoret och att alla varor som ska levereras kommer med. Lastbilen 
körs fram till lastbryggan och föraren använder sig av truckar och palldragare för att själv 
lasta allt från emballage, varupallar till mindre paket. Efter att ha lastat bilen lämnar föraren 
lastområdet och kör mot det distrikt där han kommer att arbeta resten av dagen. Föraren har 
oftast ett eget område han kör inom och för det mesta är det samma kunder han återkommer 
till. Ju längre tid han arbetat inom samma område desto lättare blir det att hitta till de olika 
kunderna. Medan föraren under dagen lämnat av varor har han samtidigt tagit emot 
information från kontoret om last som ska hämtas. Denna information förmedlas genom ett 
don som är placerad nära förarplatsen.  
 
Föraren har cirka 10-20 stycken stopp för leverans och ungefär lika många för hämtning av 
varor under en arbetsdag. Körsträckorna är korta och föraren hoppar ofta i- och ur bilen. Vid 
distributionskörning krävs en aktiv körstil och det är viktigt att ha bra sikt och kontroll över 
lastbilen. Föraren greppar främst på den övre delen av ratten och stora rattutslag förekommer 
ofta. Företagens lastbryggor kan vara svåra att ta sig fram till vilket gör att föraren måste 
manövrera bilen på svårframkomliga platser. Vid backning används ibland hjälpmedel som 
exempelvis backkamera eller en indikator som aktiveras och varnar med färg- och 
ljudsignaler då föraren kör för nära ett hinder.  
 
Föraren har ett pressat tidsschema att följa och måste därför planera sin körning för att få ut 
varorna i tid, speciellt då kunderna många gånger vill ha sina varor innan ett visst klockslag. 
Mobilen används ofta under körning bland annat som hjälpmedel för att hitta till rätt adress, 
ibland vill även kunderna att föraren ska ringa innan de kommer för att lämna eller hämta 
varor. Förutom att telefonen används i arbetet förekommer många privatsamtal. Under dagen 
lyssnar föraren på radion för underhållning men även för att få trafikinformation. 
 
Lunchen äts för det mesta på någon restaurang i närheten av distributionsområdet där förarna 
kan mötas upp och äta tillsammans. Ibland tar man med sig lättare mat som äts direkt i 
lastbilen. I mån av tid brukar förarna träffas för att fika någon gång under dagen. Vid slutet av 
dagen körs de varor som hämtats upp tillbaka till lastbilscentralen för att där sorteras för 
vidare leverans. Alla varor som under dagen distribuerats och hämtats registreras genom att 
föraren scannar av en streckkod på tillhörande faktura. Informationen lagras i en dosa som 
sedan kontrolleras av personal på kontoret. 
 
Anläggning 
Begreppet anläggningsförare innefattar de förare som inte ingår i distributions- och 
fjärrtrafiksgrupperna. Yrket är omväxlande och kan innebära allt från vägarbete och 
schaktning till sophämtning. Föraren tillhör vanligen ett åkeri varifrån han får uppdrag som 
ska utföras under dagen eller under en längre period. Arbeten som utförs under en längre 
period kan vara på byggarbetsplatser där projekt pågår under viss tid. Kortare uppdrag kan 
innebära sophämtning, snöröjning och grusning av vägar. Uppdragen tas emot via telefon 
eller ordersystem. 
 
En arbetsdag för anläggningsföraren startar tidigt på morgonen och under dagen sker 
kontinuerlig lastning och lossning. Föraren har ett rörligt arbete där han hoppar in och ut ur 
bilen flera gånger per dag. Vid lastning använder sig föraren sig ibland av andra hjälpmedel 
som exempelvis hjullastare för att fylla flaket med grus. Det är noga att allt material lossas 
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från bilen vilket medför att föraren ofta lämnar hytten för att kontrollerar detta. Lossning styrs 
med reglage från hytten. Om kran finns på lastbilen styrs den via en medtagbar dosa som 
hängs över axeln och manövreras av föraren utanför bilen.  
 
I arbetet krävs mycket precisionskörning och föraren använder sig av olika hjälpmedel som 
extraspeglar och backkamera. Körstilen hos anläggningsföraren är aktiv vid lastning och 
lossning men passiv vid landsvägskörning. Farthållarfunktionen är uppskattad och används 
ofta. Mobiltelefonen används frekvent för kommunikation med företag, arbetskamrater samt 
privat bruk. Rädslan för att skada någon vid lossning är stor och varningssystem för detta är 
därför önskvärda. Det är viktigt med ordning och reda i hytten, förvaringsutrymmen och 
möjlighet till kontorsarbete är önskvärt. Sikten i bilen försämras då vindrutetorkarna inte når 
över hela framrutan vilket kan bli ett problem eftersom anläggningsföraren ofta befinner sig i 
dammiga och leriga miljöer. 

4.2.2 Checklista för identifiering av belastningsfaktorer 
För att identifiera eventuella hälsofarliga belastningar i förarnas arbetsmiljö användes en 
checklista (bilaga 1). Körställning och hantering av funktioner var de arbetsmoment som 
utvärderades, listan bestod av 17 frågor som besvarades och övervägdes utifrån sju olika 
aspekter. Inga direkt problem uppmärksammades vid denna utvärdering, detta stämde också 
väl överens med förarnas egna åsikter om sin arbetssituation. Det som generellt kunde sägas 
var att den främsta orsaken till belastningsbesvär var det stillasittande arbetet vilket kan leda 
till ryggproblem. Vid fältstudierna observerades att förarna på olika sätt försöker åtgärda detta 
problem, exempelvis genom att sträcka ut ryggen och använda ratten som stöd för armarna. 
Många av de riskfaktorer som tas upp är inget problem i dagens lastbilar. Varierade 
sittställningar där både stol och ratt kan justeras är möjlig och medger hög komfort. Många 
förare pratar i mobiltelefon vid körning, detta är en ergonomisk riskfaktor om det sker mer än 
10 minuter per timme21. Axeln och skuldran spänns och detta kan leda till belastningsskador i 
detta redan överbelastade område. För att avhjälpa denna typ av belastning bör ett armstöd 
finnas, idag används ofta dörrsidan, växelspak eller eventuellt stolsarmstöd för avlastning.  
 
En av checklistans punkter handlar om synförhållandena och arbetets synkrav vilka kan leda 
till påfrestande arbetsställningar. Vid fältstudierna samt intervjuer påpekades att sikten i 
kombit inte alltid tillgodosågs, displayen i den nedre delen skymdes, detta gällde främst 
fjärrförarna som ibland har en mer bakåtlutad sittställning. En annan fråga från checklistan 
som hade stor relevans var om arbetet innehöll upprepningar av arbetsrörelser. För god 
ergonomi är det viktigt att det finns möjlighet till varierade handgrepp vilket den traditionella 
ratten medger. Vid passiv körning då föraren ofta håller i den nedre delen vinklas handleden 
beroende på hur rattkransen greppas. Detta bör undvikas för att det inte är ergonomiskt och 
för att föraren tappar kraft i greppet. Här såg gruppen möjligheten att tillföra ett grepp som ger 
föraren en naturligt rak handled. Sammantaget visade både checklistan och intervjuer med 
förarna att problem rörande belastningsergonomi under körning främst baseras på den 
ensidiga arbetsställningen. 
 

                                                           
21 RULA-analys http://humanics-es.com/rula.pdf 
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4.2.3 Konkurrentanalys  
En konkurrentanalys utfördes på ledande lastbilstillverkare samt biltillverkare. 

4.2.3.1 Lastbilstillverkare 
Scania tar med jämna mellanrum in lastbilar av olika märken och modeller för att studera och 
jämföra dessa. Lastbilarna står parkerade på Scanias område och besöktes flera gånger för att 
undersöka olika lösningar och funktioner. De märken som studerades var Mercedes-Benz, 
Volvo Trucks och DAF. Alla rattar hade en diameter på ca 450 mm, detta beror på det krav 
som ställs för att lastbilen ska kunna styras utan servo. De olika lastbilarnas rattutformning, 
justering, reglage och funktioner jämfördes och utvärderades. Gemensamt för de studerade 
rattarna är att de har fyra ekrar och funktioner integrerade.  
 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz är den ledande lastbilstillverkaren i världen, med den nya lastbilsserien som 
lanserades 2003 fokuseras det mycket på ergonomi och komfort kring förarplatsen22.  
 
Modellen som studerades var Actros, den största lastbilen som är anpassad för fjärrtrafik.  
Ratten har fyra ekrar och rattkransen är upphöjd ovanför navet, som mest är djupet ca 30 mm, 
vilket ger ett obekvämt handgrepp då stöd för handen 
saknas (figur 18). Navet har en organisk form där 
sidohålrummen är små och ej medger ett horisontellt 
handgrepp på de nedre ekrarna. Rattkransen har rillor för att 
förbättra handgrepp. Knapparna är placerade på de övre 
ekrarna, fyra stycken på varje sida. På den högra ekern 
regleras mobiltelefon och volym till radion. På den vänstra 
finns meny- och navigeringsknappar. Manövrering mellan 
knapparnas lägen känns inte naturlig då grupperingen av 
knapparna kan misstolkas. Rattjusteringen är pneumatiskt 
och frigörs med en tvålägesknapp vilken är placerad i en 
urgröpning på styrkolonnens hals, justering sker i höjd- och 
djupled. Figur 18. Ratt från Mercedes-Benz. 

 
Volvo Lastvagnar  
Volvo Lastvagnar startade sin produktion av lastbilar 1928 och är idag världens näst största 
tillverkare av tunga lastbilar. Nyckelord som företaget profilerar sig med är kvalitet, säkerhet 
och miljö. I koncernen ingår även Mack trucks samt Renault Trucks23.  
 
Modellen som studerades var Volvo FH16 vilken är 
anpassad för tunga godstransporter. Ratten har fyra ekrar 
och navet har en kvadratisk form (figur 19). På rattkransens 
undersida finns rillor för att ge grepp. De nedre ekrarna är 
vertikala och medger inte ett horisontellt grepp. 
Signalhornet är integrerat i navet och på de nedre ekrarna 
finns även knappar med samma funktion. På den högra övre 
ekern finns knappar att reglera mobiltelefon och radion 
(höja/sänka och söka kanal). Ekrarnas placering ger stöd för 
händerna och knapparna manövreras naturligt med tumme 
eller pekfinger från dessa handgrepp. Knapparna är  Figur 19. Ratt från Volvo. 
                                                           
22 www.mercedes-benz.se 
23 www.volvo.com 
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placerade så att manövrering sker horisontellt. Ratten går att justera i höjd och djupled, vid 
justering frigörs ratten med en fotpedal. Denna är placerad till vänster om kopplingen och 
avskild från de övriga pedalerna. Justeringen låses när pedalen är tillbaka i sitt ursprungsläge. 
 
DAF  
Det holländska lastbilsföretaget DAF startades 1928 av ingenjören Hub van Doorne och 
tillhör idag en av de större tillverkarna av lastbilar. Företagets profilerar sig med ord som 
ergonomi och körkomfort24.  
 
Den studerade lastbilen tillhörde en äldre modell, DAF har dock nyligen lanserat 
lastbilsmodellen XF105 med flera knappar integrerade i ratten (figur 20). Formen på den nya 
modellen är densamma som den studerade där fyra ekrar 
utgår från navet som har en organisk form. Trots att ratten har 
samma storlek som de övriga lastbilsrattarna uppfattas den av 
vissa förare som mindre. Detta kan bero på att navet är 
mindre och de övre ekrarna nedåtriktade. Ekrarnas vinkel 
medför att det övre hålrummet blir större och föraren får 
bättre sikt över kombit och rattspakar. Knapparna är 
placerade på de övre ekrarna, tre knappar på vardera sida. 
Därifrån styrs bland annat mobiltelefon- och farthållnings-
funktioner. Rattjusteringen är pneumatisk och kan justeras i 
höjd- och djupled, reglaget har två lägen och är placerat en 
bit ner på styrkolonnen.  
 Figur 20. Ratt från DAF (www.daf.com). 

4.2.3.2 Bilar – trendspaning 
Då bilbranschen ofta ligger före i utvecklingen besöktes under en dag olika bilhandlare i 
Södertälje. De bilmärken som granskades var Citroën, Audi, Opel, Skoda och SAAB. Det 
intressantaste materialet från dessa besök valdes ut och presenteras nedan. För att bredda 
undersökningen gjordes även en trendspaning på Internet. Redan idag finns mycket ny teknik 
som kan innebära stora förändringar inom fordonsindustrin. Möjligheten att integrera fler 
funktioner i bilarna blir tydlig då allt fler multifunktionsrattar introduceras på marknaden 
(figur 21). De reglage som styr funktionerna placeras ofta på de övre ekrarna eller i öar längs 
navets sidor. Variationen vad gäller antal knappar som placeras i ratten är stor mellan de olika 
märkena men trenden är att det ökar. Funktionerna styrs vanligen med knappar men även med 
skjutknappar och scroll. För att ge ett bättre ergonomiskt grepp och öka komforten har vissa 
bilar specialutformade handgrepp vid de mest frekvent använda områdena (figur 22).  
 

   
   
 
                                                           

Figur 21. Multifunktionsratt från Volkswagen 
(www.vw.se). 

Figur 22. Ergonomiskt handgrepp från Saab 
(www.saab.se). 

24 www.daf.com 
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4.2.3.3 Fast nav     
Tillsammans med Autoliv har Citroën utvecklat en ratt där navet förblir fast oavsett i vilken 
position ratten vrids (figur 23). De reglage och kontrollampor som sitter i det fasta navet rör 
sig därmed inte och föraren har dem i ett fast läge hela tiden. Tekniken med det fasta navet 
innebär även att airbagen kan förpackas bättre och att dess form blir mer kroppsanpassad.  
 
Ratten har två nedåtriktade ekrar som är fästa under navet, därav medges inget handgrepp 
eller stöd förutom kring rattkransen. Ekrarnas vinkling gör att de två spakarna bakom ratten 
syns väl. De funktioner som är integrerade i ratten är styrning av färddatorn, 
hastighetsbegränsare, farthållare, radio, telefon samt 
styrning av belysning. Knapparna är placerade på 
navets sidor i dubbla rader. Totalt finns åtta knappar 
med vardera två lägen, de yttre knapparna har även 
fyra scrollhjul integrerade. Signalhornet är placerat i 
den nedre delen av navet. Den traditionella 
instrumentpanelen har ersatts med två digitala 
displayer. Ovanför det fasta navet finns en mindre 
display som bland annat visar varvräknare och 
automatlådans växelläge. Vid vindrutans nederkant 
finns den display som visar hastighet. 

Figur 23. Citroën nya modell med fast rattnav 
(www.citroen.se).  

4.2.3.4 Konceptbilar – trendspaning 
En trendspaning gjordes på Internet där bilbranschen synsätt på framtidens styrdon 
studerades. Många nya och spännande utformningar observerades (figur 24), där formerna 
kunde delas upp i traditionella och flyginspirerade. De flyginspirerade rattarna förutsätter 
steer-by-wire teknik då utformningen inte passar det traditionella styrsättet. Mycket 
information finns samlat i både nav och på ekrarna, exempelvis displayer och många 
funktioner.  
 

 
Figur 24. Olika konceptrattar från Citroën och Jaguar (www.citroen.se, www. jaguar.com). 

4.2.3.5 Drive-by-wire 
Tekniken har funnits inom flygindustrin sedan långt tillbaka och börjar nu införas mer och 
mer inom bilindustrin. Drive-by-wire tekniken är ett framtida styrsystem utvecklat av SKF. 
By-wire innebär att elektriska signaler ersätter mekaniska kopplingar som exempelvis 
bromsrör, gasvajer och rattstång. Detta medför att nya möjligheter vid utformningen av 
förarmiljön. Ratten, pedalerna och växelspaken skulle till exempel kunna ersättas med 
knappar eller joystick25.  
 
Idag används throttle-by-wire vilket innebär att systemet har sensorer i gaspedalen som läser av 
förarens intention och förmedlar denna till motorstyrsystemet i form av CAN-signaler på bilens 
datornätverk. Brake-by-wire, betyder att fordonet utrustas med en elektronisk gaspedal, 
systemet blir allt vanligare och innebär att sensorer i gaspedalen avläser förarens intentioner 
                                                           
25 Artikel: Finesserna dominerar http://www.fof.se/artikelPrint.lasso?id=03118 
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vilka sedan förmedlas genom CAN-signaler på bilens datornätverk till motorsystemet. Med 
steer-by-wire menas elektrisk styrning, detta område inom by-wire systemen antas idag ta 
längst tid att införa på marknaden. Det som talar emot drive-by-wire är inte tekniken utan 
lagar och tveksamhet bland konsumenterna. Den traditionella ratten förmedlar viktigt och 
nödvändig information till föraren som denne inte är direkt medveten om. Fel återkoppling 
som exempelvis fördröjning försvårar körningen och det är därför mycket viktig att responsen 
i de nya systemen är väl utvecklad. För att underlätta för föraren har by-wire systemen 
inbyggd återkoppling som ska vara identisk med den som uppstår vid mekanisk styrning.  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med de nya systemen, som tidigare nämnts är 
bilindustrins konservatism något som kan sakta ner införandet av steer-by-wire. Här vill man 
att vinsterna är säkra och uppenbara om en beprövad teknik ska bytas ut. Det är mycket 
viktigt att tillförlitligheten och säkerheten i systemen är väl utvecklad, inom flygindustrin har 
man till exempel tre oberoende styrsystem ifall något skulle inträffa och ett system slås ut. 
  
Uppenbara fördelar med de nya systemen är att de öppnar för att fler funktioner kan införas. 
En ökad flexibilitet medges då placering av reglage lättare kan förändras på grund av de 
elektriska kopplingarna. Detta innebär exempelvis en förenklig vid tillverkning av höger- och 
vänsterstyrda fordon. Systemen innebär en säkrare körning eftersom datorsystemet reagerar 
snabbare än vad föraren skulle hinna göra vid exempelvis dåligt väglag som halka och 
vattenplaning. Fordonet blir krocksäkrare ifall rattstång och pedaler försvinner och 
bränsleförbrukningen minskar då fordonet väger mindre. Flexibiliteten vad gäller design ökar 
också, formgivaren är inte begränsad på samma sätt som tidigare utan ges större 
utformningsmöjligheter. Ratten behöver exempelvis inte vara rund länge då datorer anpassar 
styrutväxlingen efter hastighet. Användning av steer-by-wire ligger än så länge i framtiden 
och det är svårt att veta när, om eller i vilken grad den kommer att användas inom 
lastbilsindustrin26. 

4.2.4 Egna erfarenheter 
Scania har en demobana där endast B-körkort krävs för att provköra lastbilar. Vid ett tillfälle 
fick gruppen prova på att köra lastbil, syftet med detta var att få egna erfarenheter och 
ytterligare förståelse för förarens situation.  
 
För att få en bild av hur det är att leva i en lastbil arrangerades en lastbilstur med Johan 
Lundén (RCDE) och Mats Johansson (RCDE). Åkturen utgick från Södertälje och efter att ha 
stannat vid ett truckstopp i Kumla övernattade gruppen vid Nyköpingsbro. Resan pågick från 
eftermiddag till morgonen därpå och gav tillfälle att prova på den vardag många förare har. 

                                                           
26 Artikel: Utveckling av säkerhetskritisk fordonselektronik. 
http://www.artes.uu.se/pr/release/050103fordonselektronik.doc 
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4.3 Problemformulering 
”Utveckla en ratt med utgångspunkt i förarens krav och behov vad gäller utformning och 
funktioner. Utveckling sker med betoning på god ergonomi”. 
 
Med god ergonomi menas att rattens utformning ska medge möjlighet till varierade och 
komfortabla handgrepp. Reglagen ska placeras så att de på bästa sätt nås från de olika 
handgreppen. Utformningen ska även medge god sikt i och över panelen så att föraren ej 
förlorar viktig information. Konceptet utvecklas med sikte på år 2025. 

4.3.1 Nivåbestämning 
Problemet var divergent med många lösningar. Då arbetet skulle resultera i ett 
framtidskoncept hölls problembehandlingen på en hög nivå. Detta innebar en bred problem-
formulering där möjlighet till många lösningar erbjöds. För att inte arbetsmängden skulle bli 
alltför stor under problembehandlingen avgränsades arbetet under dess gång.  

4.3.2 Problemuppdelning 
För att strukturera arbetet delades problemet in i tre olika områden, dessa var rattutformning, 
funktioner och reglage. Frågor formulerades för att tydliggöra vad som skulle utredas i 
respektive problemgrupp. 
 
Rattutformning 
Hur ska ratten anpassas till användarens fysiska förutsättningar?  
 
Hur utformas ratten för att ge stor variation av ergonomiska handgrepp? 
 
Hur tillgodoses sikten över instrumentpanelen på bästa sätt?  
 
Hur kan olika material förbättra känslan i ratten? 
 
Funktioner  
Hur omvandlas förarnas behov till funktioner anpassade för respektive förargrupp ur ett 
framtidsperspektiv? 
 
Hur mycket information bör finnas tillgängligt utifrån förarens körsituation?  
 
Hur ska funktionerna placeras med tanke på användarfrekvens, säkerhet och åtkomst? 
 
Reglage 
Hur placeras reglage med tanke på säkerhet, körstil och användarfrekvens? 
 
Hur utformas reglaget för bästa kompatibilitet med valda funktioner? 
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4.3.4 Funktionsuppdelning 
En funktionsuppdelning gjordes för att kartlägga de olika behov föraren har. Dessa delades 
upp i huvud-, del- och stödfunktioner. Denna kartläggning iakttog hela situationen kring 
förarplatsen där huvudfunktionen var att framföra och styra fordonet. Delfunktionerna som 
listats är nödvändiga för att framföra fordonet. Av stödfunktionerna gjordes en updelning för 
att identifiera nya behov som kan omvandlas till funktioner. En utförligare beskrivning av de 
behov som finns hos förarna har gjorts (bilaga 3). 
 
Delfunktioner till huvudfunktion: 
Medge gas/broms, växel/automatlåda, körriktningsvisare, hel/halvljus, torkare/spolare, 
signalhorn, belysning, klimat, parkeringsbroms.  
 
 
Stödfunktioner: 
 
Ergonomi:  
 Ge möjlighet till variation 
 
 Individuellt anpassad 
 
 Medge flexibilitet  
 
 Medge god sikt 
 
 Inbjud till trafiksäker körning 
 
Kommunikation:  

Medge kontakt med familj 
 
Medge kontakt med arbetsgivare  
 
Medge kontakt förare emellan 

   
Navigering:   

Hitta destination   
  
Finna aktiviteter  Rastplatser längs vägen. 
 
Optimera vägval  Med avseende på trafikhinder, 

avstånd och bränsleförbrukning. 
 

Säkerhet:  
Inneha yttre varningssystem  Information om vägförhållanden. 
 
Inneha inre säkerhetssystem  Riktat mot förarens 

uppmärksamhet. 
Medge enkel låsning 
 
Övervaka last 
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Medge krocksäkerhet 
 
Medge enkelt gränssnitt 
 
Tydliggöra placering Viktiga reglage ska ha en central 

plats. 
 
Underlätta inlärning av systemet  Minimera mänskliga felhandlingar. 
 
Optimera placering av reglage  Säkerhet, användningsfrekvens 

och åtkomst. 
 
Medge taktil feedback  Fördela information mellan alla 

sinnen. 
 
Medge grepp som inbjuder till säker körning  
 
Tillförlitliga system 
 
Bra sikt i och kring styrdonet 
 

   
Komfort:   

Medge tydliga och ergonomiska grepp  
 
Medge individuella inställningar (igenkänning av förare) 
 
Medge fartreglerande funktioner 
 
Skapa personlig atmosfär 
 
Aktivera förare 
 
Erbjuda underhållning 
 
Medge flexibilitet  Ratten ska kunna anpassas till 

olika situationer som exempelvis 
kontorsarbete, i- och urstigning.  

Produktidentitet:  
Uttrycka Scania 
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4.4 Idéverksamhet  
Ett rattkoncept skulle tas fram där tyngdpunkten var en ergonomisk utformning anpassad efter 
förarens framtida behov. Olika metoder användes för att ta fram nya idéer utifrån olika 
frågeställningar, nedan presenteras processen från idé till koncept.   

4.4.1 Diskussionsmetoden  
Denna metod tillämpades vid ett av tillfällena och det fokuserades på vilka behov föraren 
kommer att ha i framtiden samt hur deras arbetssituation kommer att se ut. Deltagarna delades 
in i mindre grupper om 2-3 personer, ett antal frågor diskuterades sedan inom gruppen för att 
senare presenteras för de andra deltagarna. Frågorna som ställdes ses nedan. 
 
▪  Hur långt har tekniken kommit år 2025? 
 
▪  Hur mycket av funktionerna i lastbilen har automatiserats?  
 
▪  Vilken känsla ska förarplatsen förmedla till föraren? 
 
▪  Hur kommer distributions-, fjärr- och anläggningsyrket se ut i framtiden? 
 
▪  Vilka behov kommer att finnas för respektive förargrupp? 
 
▪  Vilka behov/funktioner vill föraren kunna styra från ratten? 
 
▪  Hur ska dessa funktioner integreras i och kring förarplatsen?  
 
▪  Hur kan utformningen av ratten anpassas till förarens behov och körstil? 
 
▪  Hur kan man få in Scanias formspråk och produktidentitet i rattens utformning? 
 
Utifrån de diskussioner och förslag som uppkom tillsammans med de tankar och idéer som 
gruppen fått under arbetets gång skapades framtidsscenarier. 
 

4.4.1.1 Framtidsscenarier  
Nedan följer två scenarier om hur en arbetsdag för de olika förargrupperna kan se ut om 20 år.  
 
Det är en större skillnader mellan yrkesgrupperna och funktionerna i lastbilen blir mer 
individuellt anpassade. Överlag ses en ökad automatisering i lastbilarna vilket medför att 
förarnas arbetsförhållanden förändras. Köruppgiften blir alltmer automatiserad vilket 
underlättar för föraren men introduktionen av ny teknik och fler funktioner i förarmiljön gör 
att det ställs andra krav på förarens uppmärksamhet. En del av den mentala belastningen 
förflyttas därmed från köruppgiften till hantering av de ökade antal system och funktioner 
som integreras i lastbilen. 
 
Redan idag är kilometerskatt införd i flera länder och i framtiden kommer miljötänkandet ha 
en mycket större inverkan i branschen än idag, detta gäller exempelvis planering av körning 
och motordrift. Planering innebär att föraren får information om till exempel kommande 
hastighetsbegränsningar, antal vägtullar och förväntad bränsleförbrukning med hjälp av ett 
beslutsstödssystem. Utifrån denna information väljs bästa vägen beroende på den situation 
föraren befinner sig i. Ett pressat tidschema medför att den snabbaste vägen väljs, medan en 
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bränslesnålare körning kan prioriteras i en annan situation. Företagen har en tydligare 
profilering med inriktning mot tidseffektivitet, miljövänlighet eller ekonomi vilket även 
påverkar förarens vägval. För att effektivisera kommer förarna dela på lastbilarna och har 
därför ett behov av att kunna överföra sina personliga inställningar mellan bilarna. 
 
Nya miljölagar innebär att åkerierna måste begränsa utsläppen, detta kan exempelvis innebära 
att viss lastbilstrafik inte tillåts i särskilda områden. Centraler där godset lastas om till 
miljövänligare transportmedel finns i utkanten av dessa områden, vid denna körning är 
hybriddrift vanligt. Ett system finns där åkerierna tilldelas ett visst antal miljöpoäng som 
fördelas mellan transporterna. Det finns zoner som tillhör olika miljöklasser som tillsammans 
med fordonets last, motor och bränsleförbrukning avgör hur många poäng som dras från 
åkeriets miljöpoängskonto. 
 
Olika drive-by-wire system, exempelvis broms, växling och gas, är införda i lastbilen. 
Tekniken steer-by-wire finns tillgänglig och möjliggör stora förändringar i styrdonets 
utformning och flexibilitet. Tillförlitligheten och acceptansen bland förarna är stor då den 
feedback som finns inbyggd i steer-by-wire systemet är väl utvecklad.  
 
De funktioner som styrs från styrdonet är olika i förargrupperna med utgångspunkt i säkerhet, 
åtkomst och användarfrekvens. Funktionerna väljs individuellt och anpassas lätt efter förarens 
behov när funktionsval främst sker i mjukvaran. Den känsla förarplatsen utstrålar är trygghet, 
säkerhet och kontroll. 
 
Fjärr  
Förarens körstil på större vägar är mer passiv och övervakande än idag. Den primära 
uppgiften att framföra fordonet kommer alltid att vara i fokus men kräver inte lika mycket 
uppmärksamhet i framtiden. Lastbilarna på motorvägen kan vara styrda utifrån då en speciell 
fil är avsedd för ett automode. Detta innebär att fordonet automatisk håller den aktuella 
hastighetsbegränsningen och avståndet anpassas till de andra fordonen. Följden blir att 
fordonen kör i karavaner, vilket medför effektivare körning och att högre hastigheter tillåts då 
endast lastbilar får köra i denna fil. Det blir en mer planerad körning med större 
framförhållning då systemet kan kontrollera och anpassa körningen efter kommande 
vägsituationer. Systemet gör körningen säkrare då det har en helhetsbild av rådande 
trafikförhållanden och kan fatta beslut utifrån information som inte är tillgänglig för föraren. 
Detta är information om exempelvis vägterräng (skarpa kurvor, uppförs- och nerförsbackar), 
hastiga inbromsningar längre fram i fordonskedjan, köer, vilt och olyckor. Trots att föraren 
inte är delaktig i alla dessa beslut måste denne dock vara medveten om den rådande 
situationen och information ska därför presenteras tydligt. 
 
Fordonets placering på vägbanan kontrolleras av ett yttre system liknande GPS för att 
registrera avvikelser från förväntad vägplacering. I en sådan situation varnas föraren genom 
taktil feedback, ett motstånd känns i ratten för att uppmärksamma föraren på situationen. 
Motståndet hindrar inte handlingen men kräver att föraren gör ett aktiv val. Varningen 
förstärks med en ljudindikation som enkelt kan avaktiveras om föraren önskar.  
 
Navigationssystemet används för att finna slutdestinationer, utföra dagsplanering exempelvis 
hitta restauranger, rast- och sovplatser. För att hålla kontakt med andra förare finns ett ”truck 
to truck” system som i aktiverat tillstånd visar förare som befinner sig i närheten. Då föraren 
är borta långa perioder från familj och vänner är det viktigt med enkla kommunikationsmedel. 
Det är förbjudet att använda mobiltelefon under körning av säkerhetsskäl och därför har en 
stor utveckling inom detta område skett. 
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Förarens köruppgift i framtiden handlar som tidigare nämnts mer om att övervaka systemen 
och körningen samt ta beslut utifrån given information. Vid stadskörning och kritiska 
situationer tar föraren över och har en aktiv körstil. Föraren är alltid i kontroll och det är 
viktigt att kvarhålla dennes uppmärksamhet, de system som underlättar körningen är 
hjälpmedel och föraren har alltid yttersta ansvaret. Eftersom mycket information finns 
tillgänglig begränsas den utifrån rådande trafiksituation och anpassas till att visa det mest 
nödvändiga. Det psykiska tillståndet hos föraren som exempelvis grad av uppmärksamhet, 
stress och trötthet kontrolleras och signalerar vid fara. 
 
Distribution och anläggning 
Distributionsförarens arbetsdag är uppbyggd på samma sätt som idag, den börjar på 
lastbilscentralen med lastning och fortsätter med avlämning och hämtning av gods under 
dagen. På morgonen hämtar föraren sin dagsplanering genom att ladda information i sitt 
personliga identifikationsdon, i denna lagras, skickas och mottas information samt uppdateras 
under dagen. Den fungerar som en minidator med plats för individuellt anpassade funktioner 
såsom stol- och rattinställning. Donet används även för att underlätta kontorsarbetet och 
medverkar till ordning och reda.  
 
Under arbetsdagen ingår fortfarande många stopp där föraren hoppar i och ur bilen, därför är 
ratten utformad för att vara flexibel och underlätta detta moment. På grund av säkerhetsskäl 
finns en enkel låsanordning som automatiskt aktiveras då föraren lämnar fordonet.  
 
Föraren har en aktiv körstil oftast i stadsmiljö med precisionskörning och krävande 
körsituationer exempelvis att backa och vända på trånga lastområden. Varningssystem hjälper 
föraren i dessa situationer med tydliga signaler som är lätta att uppfatta. De funktioner som 
styrs från ratten är få och anpassade till förarens arbetsuppgifter. Det finns ett basutbud och 
utöver det möjlighet till egna programmerbara funktioner. Kommunikation är ett viktigt 
hjälpmedel och har därför en central placering. En trygghet för föraren är att veta vägen till 
kunderna och enkelt kunna navigera till valda destinationer, funktionen för denna är 
lättillgänglig från förarplatsen. 
 
Distributions- och anläggningskörning har många likheter till exempel den aktiva körstilen 
med många stopp och kontinuerlig ordermottagning. Det som främst skiljer sig mellan 
förargrupperna är typen av frakt och hur den lastas. Hos anläggningsförarna är fordonet 
främst ett arbetsverktyg och hos distributionsförarna har det en kontorsliknande funktion. 
Anläggningsförarna har stor hjälp av det beslutstödssystem som talar om vilka vägar som är 
lämpligast med avseende på lasten, till exempel kan en kran förändra lastbilens höjd och 
därmed begränsa vägvalet. 

4.4.2 Inriktning 
I det här stadiet gjordes en avgränsning då arbetet inriktades till att endast behandla 
fjärrförarna. Anledningen till detta var att denna förargrupp ansågs ha störst behov och 
möjlighet att använda olika funktioner under körning med tanke på den framtida körstilen. 
Den fortsatta idéverksamheten utgick från denna inriktning och ett framtidskoncept där 
rattutformning, funktioner samt reglage skulle tas fram. 
 

 39



4.4.3 Brainstorming och Ytterlighetstänkande 
Brainstormingen genomfördes i två olika omgångar, där varje grupp engagerades i dryg 60 
minuter (figur 25). Det spånades om hur lastbilar kommer att styras i framtiden samt hur en 
ergonomisk utformning av ratten skulle kunna se ut. Detta syftade till att vidga vyerna och 
hitta nya greppområden samt reglageplacering. Metoden ytterlighetstänkande användes vid ett 
av tillfällena, på förhand formulerade motsatspar presenterades för deltagarna som fick spåna 
fritt kring dessa. Formuleringar som användes var bland annat den enklaste lösningen och den 
mest komplicerade. 
 

 
 

Figur 25. Brainstorming kring framtida rattutformning.  
 
Många tankar och idéer diskuterades och genererade i flera förslag på utformning och vad 
som är viktigt att tänka på ur ergonomisk synvinkel. I figur 26 visas några av de skisser som 
brainstormingen genererade. 
 

 
 

Figur 26. Skisser från ideverksamheten  
 
Under de olika tillfällena uppstod intressanta diskussioner om grepp och knapplacering, nedan 
listas några av de tankar, idéer och förslag på angreppsvinklar som togs upp. 
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Grepp 
▪  Skapa bekväma grepp som ej inbjuder till osäker körning. 
▪  Sträva efter tydliga funktionella ergonomiska grepp. 
▪  Ta fram grepp utifrån vad som är anatomiskt riktigt. 
▪  Utred vilka handledsvinklar som är vanligast och vilken greppdiameter som är att föredra. 
▪  En individuellt anpassad ratt där exempelvis möjlighet till att justera bredd finns. 
▪  Utred eventuella arbetsrelaterade skador.  
▪  Utred möjligheten att placera ratten närmare föraren med en mindre ratt.  
 
Reglage 
▪  Placera knapparna så att förarna ej behöver ta händerna från ratten. 
▪  Knapparna placerade i naturlig vinkel för förarna. 
▪  Placeras lättåtkomligt och får inte ta bort något grepp. 
▪  Placera knapparna på rattkransen och aktivera med en av och på knapp. 
▪  Placera knapparna dolt på rattens baksida, detta kräver bra utformning för igenkänning och 

inlärning. 
▪  Endast ha grundfunktioner placerade i ratten eller ta bort knapparna helt. 
▪  Storleken måste tillåta manövrering med handskar. 
▪  Testa olika förslag på ytstruktur. 
 
Förslag på utformning av en framtida ratt, reglage samt funktioner presenteras och utvärderas 
nedan under respektive rubrik.  

4.4.4 Rattutformning 
Utifrån de idéer, skissmaterial och diskussioner som brainstormingen resulterade i (figur 27) 
gjordes en utvärdering. 
 

igur 27. Förslag på hur lastbilar kommer att styras i framtiden. 

 
 

 
F
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Vissa förslag arbetades inte vidare med då de ej ansågs vara kompatibla med styruppgiften, 
exempelvis pedalstyrning. Även förarlösa lastbilar och ögonstyrning diskuterades men ansågs 
vara alltför futuristiskt. De förslag som senare kategoriserades för vidareutveckling förutsatte 
alla att föraren var fysiskt närvarande och aktivt deltagande under körningen utifrån det 
framtidsscenario som beskrivits tidigare. Föraren har alltid det yttersta ansvaret och händerna 
bör hela tiden vara placerade på styrdonet. Det måste vara möjligt att snabbt kunna ta kontroll 
om situationen kräver det. De fyra kategorierna för utformning av en framtida ratt var:  
 
▪  Flyginspirerade lösningar 
▪  Kombination av ratt och styre 
▪  Traditionell utformning  
▪  Spak/Joystick 
 
Olika förslag inom kategorierna diskuterades och nya skisser gjordes. För att testa 
användarvänligheten i dem gjordes funktionsmodeller i skummaterial, detta gav en känsla för 
formen och vilka olika grepp som tilläts. Fördelar och nackdelar med de olika förslagen 
kartlades och av de mest intressanta gjordes modeller i industrilera. Här testades och 
utvärderades olika handgrepp och reglageplaceringar (figur 28). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Figur 28. Tillverkning av funktionsmodeller. 
 

4.4.4.1 Utvärdering 
Nedan utvärderas de olika kategorierna med avseende på reglageplacering samt möjlighet till 
varierade handgrepp. Även olika sätt att presentera information undersöktes för respektive 
kategori. 
 
Flyginspirerad 
Rattutformningen är nytänkande men har en klar anknytning till den traditionella runda ratten 
(figur 29). God sikt erbjuds i kombit när den övre delen av rattkransen är öppen, en display 
kan med fördel placeras här. Nedre delen av ratten är plan vilket medger att den kan placeras 
närmare föraren och därmed avlastar armarna. Utformningen ger även ett större utrymme om 
man jämför med dagens ratt. I det nedre område av ratten hålls händerna oftast då föraren har 
en passiv körstil och utformningen erbjuder möjligheten att skapa ett nytt ergonomiskt grepp 
här. Fördelen med detta grepp är att armar och händer kan hållas i en avslappnad position där 
handleden hålls rak. 
 
Lämpliga reglageplaceringar är på den övre ekern eller på den nedre delen av mittekern. 
Rattens övre ekrar ger ett bra stöd för handen och är ett frekvent greppområde, 
reglageplacering i detta område är därför naturlig. Området på baksidan av rattens eker kan 
utnyttjas för enklare funktioner till exempel att bekräfta. Reglageplacering i nedre delen av 
ratten kräver en tydlig utformning och att det är lättmanövrerat. Nackdelen är att 
uppmärksamheten och blicken förflyttas långt från körbanan, reglaget bör därför utformas så 
att ingen visuell avsökning behövs vid reglering. 
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De mest använda greppen på dagens runda ratt finns fortfarande kvar, och tio-i-två greppen 
kan förstärkas och anpassas efter handens form vilket ger ett bättre grepp. På mittdelens övre 
kant kan indikation genom färg och ljus uppmärksamma föraren vid olika situationer. 
Nackdelen med utformningen är att rattningen inte är lika enkel som med en rund rattkrans 
eftersom vissa grepp försvinner. För att underlätta vid detta moment kan någon form av 
rattknopp integreras i ratten. Progressiv styrning där rattutslaget anpassas efter hastighet eller 
steer-by-wire system skulle även lösa detta problem. 
 

 
 

Figur 29. Skiss av flyginspirerad ratt. 
 
 
Kombinationsförslag 
Denna kategori kombinerar ratt och styre där extra grepp kan tillföras i valda områden. 
Inspiration har hämtats från bland annat motorcykel-, cykel- och skoterbranschen där styren är 
vanliga (figur 30). Rattutformningen tillför ett nytt grepp kring handtagen som ger föraren en 
stabil och kontrollerad styrning. Det är viktigt att armarna inte vinklas ut vid dessa grepp och 
handtagen måste placeras för att undvika detta. Ratten kommer därför att bli liten och med 
minskad rattkransstorlek reduceras både grepp och sikt i kombit. En HUD, head-up-display, 
som projicerar information på vindrutan skulle med fördel kunna används i detta läge. 
Förslaget kräver steer-by-wire då handtagen förhindrar rattning. För att få den naturliga 
vinkeln i handen bör handtagen ha en ergonomisk vinkel.  
 

 
 

Figur 30. Skiss av kombinationsratt. 
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Traditionellt förslag 
Denna kategori grundar sig i den traditionella runda rattformen. Olika utformningar av navet, 
antal ekrar samt placering av dessa har testats (figur 31), därmed kunde reglageplacering 
utvärderas och möjligheten till att variera grepp. En idé var att göra den nedre delen av 
rattkransen plan, detta skapar utrymme samt ger ett avslappnat grepp. Med den traditionella 
utformningen undviks de tidigare nämnda problem som uppstår vid stora rattutslag. I ett fast 
rattnav kan många funktioner integreras i ratten, detta underlättar vid manövrering då 
funktionerna alltid är samma läge. Detta ger möjligheten att placera en display i ratten där 
touchkeys kan användas för manövrering. Ju mer som integreras i rattnavet desto större måste 
det vara. Då den övre delen av rattkransen begränsar möjligheten att placera information i 
kombit kan exempelvis en head-up-display användas. 
 

 
 

Figur 31. Skiss av traditionella ratt. 
 

 
Spak- och joystick 
Med inspiration bland annat från branschen för fordonsanpassning samt skogsmaskiner 
diskuterades styrning med en spak eller joystick (figur 32). Fördelar med denna typ av 
lösningar är ökat utrymme i fordonet och bättre sikt. Då den generation som växer upp idag är 
van vid denna teknik så är steget från den traditionella ratten inte så långt. Beroende på hur 
körsituationen ser ut i framtiden kan detta vara ett nytt sätt att styra lastbilen. Detta förslag 
gick dock inte vidare till konceptviktningen då det inte ansågs vara ergonomiskt riktigt. 
Styrdonet ger ett ensidigt rörelsemönster och grepp vilket kan medföra belastningsskador då 
det används under längre perioder. 
  

 
 

Figur 32. Skiss av spaklösning. 
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4.4.4.2 Kriterie- och konceptviktning 
En kriterielista sammanställdes över alla de krav och önskemål som rattutformningen skulle 
uppfylla och gruppen viktade sedan dessa mot varandra (figur 33).  

 
 
Figur 33. Viktning av de funktioner rattens utformning ska uppfylla. 
 
Det som ansågs allra viktigast ur ergonomisk synvinkel var att ratten skulle uppmana till 
trafiksäkra samt varierade grepp. Utformningen skulle passa den körstil som fjärrföraren antas 
ha i framtiden och vara flexibel samt medge god sikt. De olika förslag på utformning som 
tidigare tagits fram viktades sedan mot varandra i en konceptviktning (figur 34). Den totala 
poängsumman för respektive koncept visar vilket av dem som uppfyllde kriterierna bäst. 
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Figur 34. Konceptviktningen som gjordes mellan de olika förslagen. 
 
De två koncepten flyg och traditionell fick liknande poäng vid konceptviktningen. Detta beror 
på att de båda har kvar delar, eller hela den traditionellt runda rattkransen som ger möjlighet 
till varierade grepp vilket var det viktigaste kriteriet. I det här läget togs en diskussion 
tillsammans med handledare på Scania för vägledning inför vidare arbete. Det koncept som 
ansågs vara mest intressant att arbeta vidare med var flygförslaget. Konceptet kändes 
spännande och här såg gruppen störst potential att hitta nya möjligheter till grepp, 
reglageplacering och flexibilitet. 
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4.4.5 Funktioner 
Som tidigare nämnts är trenden inom fordonsindustrin att funktionerna i förarmiljön ökar och 
ratten är en central plats att placera reglagen som styr dessa. Fördelen med detta är att föraren 
inte behöver flytta händerna från ratten och körningen blir säkrare. Det finns dock en 
begränsning i hur många funktioner som kan integreras utan att påverka förarens 
uppmärksamhet under körning. Efter funktionsanalys och det framtidsscenario som gjorts 
kom gruppen fram till att det är lämpligt att integrera funktionerna i ett multifunktionsdon 
som styrs från ratten. En fördel är att det inte finns någon begränsning i hur många funktioner 
som kan integreras med tanke på platsbristen vilket idag är ett problem. 
 
Funktionerna delades upp i två olika kategorier för att enklare kunna avgöra vilka som var 
önskvärda att styra från ratten. De två kategorierna var kör- och komfortfunktioner, respektive 
grupp delades sedan in i två undergrupper, primära och sekundära funktioner. De primära 
funktionerna är nödvändiga för körningen eller den upplevda komforten medan de sekundära 
är extrafunktioner som ger mervärde, exempelvis fartreglering och underhållning. Nedan 
presenteras de funktioner som ingår i respektive grupp.  
 
Körfunktioner   Komfortfunktioner 
   
Primära    Primära 
Gas/Broms     Kommunikation (mobil, sms) 
Växling     Navigering  
Körriktningsvisare    Audio 
Signalhorn    Klimat  
Ytterljus    Innerbelysning 
Parkeringsbroms   Hjälpmedel, Kördata 
 
Sekundära    Sekundära 
Fartreglering    Underhållning 
Beslutsstödssystem     
Färdskrivare 

 

4.4.5.1 Kriterieviktning 
Efter diskussion om vilka funktioner som kan vara lämpliga att styra från ratten med ett 
multireglage gjordes en kriterielista vilken senare viktades (bilaga 4). I denna viktning kunde 
det utläsas att säkerhet och användarvänlighet var de viktigaste aspekterna vid val av 
funktioner. De funktioner som därför ansågs vara aktuella att kunna reglera var de primära 
komfortfunktionerna och sekundära körfunktionerna. Primära körfunktioner ansågs ej vara 
lämpliga att styra med ett multifunktionsdon då de ska vara lättillgängliga och enkla att 
manövrera. I ett multifunktionsdon utförs handlingen i flera steg och tar därför längre tid.  
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4.4.5.2 Utvärdering 
För att skapa ett säkert och användarvänligt system var det en viktig avvägning mellan vilka 
och hur många funktioner som skulle styras från ratten samt hur dessa presenterades. I en 
stressad situation får människan tunnelseende och tänkande, det är därför av största vikt att 
funktioner som berör körningen ska kunna nås i alla lägen. Utifrån fjärrförarens nutida samt 
framtida arbetssituation och behov gjordes en funktionslista (figur 35). I detta visualiserades 
vilka huvudfunktioner och underfunktioner som multifunktionsdonet skulle innehålla. I bilaga 
5 presenteras en fullständig översikt över vad som bör ingå i multifunktionsdonet. Detta är 
underlaget till vad som senare utvecklades till ett menysystem. 
 
 

   Funktioner  
      
Kommunikation Navigering Audio Fartreglering 

      
 Telefon  Färdskrivare Radio Automode 
 SMS  Tullar Källa AICC 
 Videosamtal  Ordersystem Ljudboksbibliotek Speedlimit 
 Truck to Truck  Trafikinfo   
      
      
      

Hjälpmedel Klimat Inställningar  
      
 Kördata  Temperatur Grundinställning  
 Backindikator  Zoner Användarprofil  
 Lanedeparture  Extravärmare   
 Backkamera     
 Nightvision     
      
      

 
Figur 35. Funktionslista utifrån fjärrförarens behov.  
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4.4.6 Personliga inställningar 
Ett uppmärksammat behov och något som ansågs särskilt viktigt var möjligheten till 
individuella inställningar där föraren skulle kunna anpassa funktionerna efter egna önskemål. 
Ett krav var att inställningarna enkelt skulle kunna tas med vid byte av bil. En idé som 
uppstod vid brainstormingen och utvecklades under arbetets gång var ett minneskort som på 
ett smidigt sätt kan integreras i lastbilen. Minnet ska vara medtagbart och fungera som dörr- 
och startnyckel. Nedan listas fyra viktiga kriterier som minneskortet skulle uppfylla, sedan 
presenteras fyra olika förslag på hur detta skulle kunna utformas.  
 
Vara programmerbart     
Vara medtagbart    
Inneha nyckel    
Medge aktivering av funktioner   
Inneha färdskrivare 
 
Nyckel med ett infällbart kortminne 
Minneskortet som överför de personliga inställningarna och är startnyckel till lastbilen går att 
föra in i nyckeldosan (figur 36). För att starta lastbilen placeras dosan, med kortet utfällt i 
rattens ovansida. I detta läge fungerar toppen på dosan som en startknapp och motorn startas 
då dosan trycks ned. Detta koncept består endast av en del och utrymmet för funktioner är 
begränsat.  

 
 

Figur 36. Förslag med infällbart minneskort.  
Nyckeldosa i två delar 
Dosan är tvådelad och själva nyckeln med minneskort används för att aktivera och starta upp 
lastbilen. Denna placeras på samma sätt som i tidigare presenterat koncept i rattens ovansida 
och används sedan som startknapp. Funktioner för att låsa upp dörrarna samt aktivera ytter- 
och innerbelysning finns på utsidan av ena delen av dosan (figur 37) för att vara lättillgängliga 
vid användning. Dosan skyddar minneskortet då det inte är aktiverat i ratten. Ett alternativ är 
att knapparna är placerade på själva nyckelminnet (figur 38) för att samla alla funktioner i ett 
don. 
 

    
 Figur 38. Förslag med knappar integrerade kortdel. Figur 37. Förslag med knappar på hylsan. 
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Startkort  
 nyckelminnet liknar ett kontokort (figur 39), vilket sticks in i ratten för aktivering. 

 

Formen på
Knappar för dörröppning och extrafunktioner finns på kortets ovansida. Det har ett format 
som gör att det passar i de flesta plånböcker.  

 
 

tegrerat i reglage 
da något redan befintligt i lastbilen och tillföra en extra funktion och på 

4.4.6.1 Utvärdering 
 utifrån de ställda kriterierna och de som ansågs lämpligast att arbeta 

Figur 39. Förslag i kortform.  
In
Tanken var att använ
så sätt undvika fler don. En idé var att använda någon del på ratten som kunde tas med, inneha 
nyckel och funktioner, exempelvis ett reglage eller en Scania logga. 
  

Koncepten diskuterades
vidare med var de två koncepten som byggde på att placera minneskortet i en dosa. 
Utformning är tydlig då den ger associationer till hur en nyckel ser ut idag samt att 
minneskortet är synligt vilket visar att det är programmerbart. Konceptet 1, med det infällbara 
minneskortet valdes bort på grund av att det skulle bli väldigt litet och därför kunna vara lätt 
att tappa bort. Det koncept som valdes att arbetas vidare med var koncept 2, nyckeldosa i två 
delar när det med sin utformning uppfyllde de fyra ställda kraven väl. Dosan som skyddar 
minneskortet medger utrymme för fler knappar varifrån extrafunktioner kan aktiveras, 
storleken gör det även lätt att hålla reda på. Det ska även vara möjligt med en automatisk 
låsanordning som aktiveras beroende på hur långt ifrån lastbilen föraren är. 
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4.4.7 Reglage 
Många olika reglage diskuterades och utvärderades utifrån de handlingar som skulle utföras 
och den situation användaren befinner sig i. Allt från knappar, röststyrning, touchyta till mer 
futuristiska förslag som eye-tracking förekom (figur 40). Reglaget skulle kunna utföra 
handlingarna menymanövrering, bekräfta/återgå, zoom samt öka/sänka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40. Skisser av olika reglage som togs fram vid brainstormingen. 
 
De mest intressanta förslagen kategoriserades till fyra koncept för att underlätta vid utvär-
dering och konceptviktning. De fyra kategorierna var: 
 
▪  Scroll och softkeys 
▪  Touchyta 
▪  Pilknappar 
▪  Multiknapp med joystick 
 
De förslag som inte gick vidare till kategorisering var touchdisplay, eye-tracking och 
röststyrning. En fördel med touchdisplayen är att input och output samlas i samma don. 
Nackdelar med donet är att det måste placeras på ett avstånd från föraren som medger både 
manövrering och bra sikt över det från aktuell körställning. Taktil och haptisk feedback 
medges ej och visuell avsökning krävs för feedback.  
 
Eye-tracking används idag främst vid manövrering i dataskärmar om användaren har någon 
typ av rörelseförhinder. Med ögonen markeras och väljs önskad funktion vilken sedan 
bekräftas med en knapptryckning. Denna teknik har tidigare krävt att huvudet har en fix 
position men idag kan den kamera som fångar upp ögats rörelser avläsa trots huvudrörelser 
vilket gör tekniken mer användbar. Nackdelen med styrsättet är att det kräver en stor visuell 
uppmärksamhet. Ögonen måste hela tiden vara fokuserade på skärmen vid manövrering. 
 
Med röststyrning används endast rösten för val av funktioner. Detta skulle innebära att föraren 
varken behöver ta händerna från ratten eller förflytta blicken från vägen. Detta reglage ses 
som ett komplement för manövrering av funktioner och inte som en enskild lösning. 
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Anledningen till detta är att menyns uppbyggnad och valmöjligheter kommer att vara för 
komplex för denna typ av styrning.  
Möjligheten att använda sig av dolda knappar diskuterades, en fördel med dessa var att 
utrymme på rattens ovansida frigörs. Knappen manövreras med taktil och haptisk feedback 
och urskiljs endast med hjälp av känseln. En lämplig funktion att placera på rattens baksida är 
exempelvis återgåknappen. Reglagets placering styr om dolda knappar kan integreras. 

4.4.7.1 Utvärdering 
Nedan presenteras de fyra olika reglagekoncepten med tillhörande menyer. De olika 
koncepten bygger på att styrning av funktioner ska vara enkel och ta så lite uppmärksamhet 
från körningen som möjligt. Rekommenderade mått iakttogs vid utformningen, exempelvis 
bör ytan på en knapp vara mellan 12 och 15 mm och ovansidan ha en konkav form. Avståndet 
mellan angränsande knappar bör minst vara 20 mm, optimalt avstånd är 50 mm. 
Schematiska menyförslag gjordes för att visualisera och utvärdera hur uppbyggnaden av ett 
system för respektive reglage skulle kunna utformas. Det fokuserades på hög kompatibilitet 
mellan meny och reglage, för ytterligare information om vad som bör tänkas på vid 
utformningen av ett gränssnitt och ett menysystem kontaktades Robert Friberg, utvecklare av 
gränssnitt på Scanias ergonomiavdelning. Nedan sammanfattas vad som diskuterades i 
punktform. 
 
▪ Det är viktigt med en tydlig kontrast mellan symboler/text och bakgrund i displayen. Vid 

mörkerkörning är det viktigt att displayen inte är för ljus eller reflekterande då det kan 
orsaka en synnedsättning i upp till 30 minuter.  

 
▪ Vissa färgkombinationer är mindre lämpliga att använda i displayer. Exempel på detta är 

färgerna rött, grönt och blått som inte bör kombineras, då de kommer att uppfattas ligga på 
olika avstånd från ögat. Detta beror på att våglängderna bryts på olika ställen. Önskvärda 
färgkombinationer är, svart/vit, svart/gul, vit/blå. 

 
▪ Storleken på symbolerna är i hög grad beroende av upplösningen, minimistorlek för fordons-

symboler är 32*32 pixlar.  
 
▪ Status på var du är, exempelvis en översiktsbild av systemets struktur underlättar 

användandet. 
 
▪ Med stigande ålder försämras processorkapaciteten, det blir svårare att fördela uppmärk-

samheten mellan vägen och displayen. Inlärning av nya system tar längre tid även färg-
seendet och förmågan att fokusera mellan olika avstånd försämras.  
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Pilknappar 
Konceptet har fyra riktningsknappar och en 
bekräftningsknapp i mitten, se figur 41. Riktningsknapparna 
är pilformade och med dessa manövreras vertikalt och 
horisontellt i menyn. Manövreringen kan ske på två sätt, 
stegvis genom en enkel knapptryckning eller genom att 
knappen hålls intryckt och då fort rullar fram i menylistan 
tills önskad funktion är markerad. Knappen i mitten 
används för att bekräfta det önskade valet genom att tryckas 
på. För att gå tillbaka ett steg i menyn eller komma tillbaka 
till grundläget finns en återgåknapp. Knapparna ger haptisk 
feedback då de har en tydlig ytstruktur, detta göra dem lätta 
att urskilja och medger manövrering utan visuell avsökning. 
Knapparna ger en distinkt och tydlig taktil feedback vid 
tryckning. Auditiv feedback finns i alla knappar och 
bekräftar förarens handlingar. 
 
 

 
 

 
Figur 41. Skiss av pilreglage med meny.  

 
Softkeys och scroll 
Konceptet utgörs av ett scrollhjul med fyra softkeys, se 
figur 42. Scrollhjulet i mitten möjliggör enkel manövrering 
i menylistor och används även för att bekräfta vald funktion 
genom att tryckas på. Då det rullas ges en tydlig taktil 
feedback där information om manövreringen mellan 
funktioner ges med en hack-känsla. En auditiv feedback i 
scrollhjulet bekräftar även förarens handlingar. När 
scrollhjulet används till att bekräfta ger hjulet samma 
distinkta feedback som i en tryckknapp. De fyra knapparna 
är softkeys kopplade till individuellt anpassade funktioner 
vilka presenteras i menysystemets grundläge. Formen på 
knapparna har en återkoppling till den grafiska 
utformningen i menysystemet, här visas tydligt vilken 
funktion knappen styr. En återgåknapp finns för att kunna 
ångra val och backa i menyn. Knapparna har tydlig  
haptisk feedback, ytstrukturen gör dem lätta att urskilja  
utan visuell avsökning och tryckkänslan i knapparna är distinkt. 
 

  
 

 
. Figur 42. Skiss av scrollreglage med meny. 
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Touchyta 
Detta reglage liknar det som finns i bärbara datorer och på 
Mp3-spelare, se figur 43. Genom att dra fingret över 
touchytan förflyttas markören i menyn. Genom att lätt 
trycka på ytan bekräftas vald funktion, ingen taktil 
feedback medges. Fyra snabbfunktioner som väljs 
individuellt är placerade i ytans hörn, beroende på val av 
funktion förändras symboler eller text på ytan. För att 
backa i menyn används den knapp som är placerad under 
touchytan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 43. Skiss av touchyta med meny. 
 
 

Multiknapp med joystick 
Detta reglage består av en multiknapp och joystick, se figur 
44. Joysticken medger menymanövrering i vertikalt och 
horisontellt led, den används även som en 
bekräftningsknapp genom att tryckas på. Den yttre ringen 
kring joysticken är en multiknapp med fyra integrerade 
softkeys. I detta förslag väljer föraren själv vilka funktioner 
som placeras här. Det finns en tydlig koppling mellan 
knapparnas utformning och den grafiska presentationen i 
displayen. Ytstruktur i multiknappen medger haptisk 
feedback och underlättar för användaren. Joysticken har en 
taktil feedback som tydligt markerar manövrering i olika 
led, då den trycks ned ges samma feedback som vid 
knapptryckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 44, Skiss av joystick med meny. 
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4.4.7.2 Kriterie- och konceptviktning  
En kriterielista sammanställdes över alla de krav och önskemål som reglageutformningen 
skulle uppfylla och dessa viktades sedan mot varandra (bilaga 6). De kriterier som fick högst 
poäng vid viktningen var att reglaget skulle medge enkel manövrering och ha en tydlig 
utformning. För att utvärdera de olika reglagekoncepten viktades dessa med utgångspunkt i 
kriterieviktningen (bilaga 7). De reglage som fick högst poäng vid konceptviktningen var 
softkeys och scroll. Fördelen med detta reglage är att scrollhjulet förenar många funktioner i 
ett och gör att manövreringen i menysystemet är snabb och enkel. Även reglaget med 
pilknappar fick höga poäng på grund av att det var tydligt och hade en enkel 
menymanövrering. Dessa två koncept valdes att arbetas vidare med och modeller byggdes för 
att kunna göra en mer verklig bedömning av vilket som var mest lämpligt. Även reglagets 
placering utvärderades i en verklig modell där valet stod mellan två olika placeringar, på den 
övre ekerns högra sida eller på nedre delen av mittekern. 

 55



4.5 Konceptutveckling 
Då de slutgiltiga koncepten för rattform och reglage hade tagits fram påbörjades arbetet med 
att göra funktionsmodeller. Detta gjordes för att kunna verifiera och utvärdera form, funktion 
samt ergonomi. Funktionsmodell av ratt och reglage gjordes för att kunna testas i sin verkliga 
miljö.  
 

4.5.1 Modellbygge 
Den flyginspirerade ratten som vann viktningen samt de olika reglagekoncepten modellerades 
upp i 3D-CAD programmet Studio Tools från Alias-Wavefront© (figur 45). Detaljerade 
handritade skisser med rätt proportioner användes som bakgrund vid modellerandet.  
 

 
 
 Figur 45. Printscreen av Alias modell. 
 
För att tillverka funktionsmodellen av ratten konverterades CAD-filerna till Catia som sedan 
exporterades till en datastyrd fleraxlig fräs. Fräsningen gjordes i z-led vilket innebar att 
modellen behövde vändas för att kunna bearbetas på båda sidorna. Fräsningen skedde i fem 
omgångar där borrens diameter minskades i varje steg, från grov- till finfräsning (figur 46 och 
47), arbetsprocessen tog ungefär 12 timmar. Det material som användes var ett massivt 
uretanskum vilket tillät viss efterbearbetning, detta var en fördel då små detaljer inte gick att 
skapa i fräsen. Den frästa modellen är gjord för att kunna placeras i en lastbilshytt för 
utvärdering. I funktionsmodellen fanns det utrymme för att testa reglageplacering i två olika 
lägen, även grepp och sikt kunde utvärderas. 
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Figur 46. Modellen under grovfräsningen. 

 

 
 

Figur 47. Modellen under finfräsningen.   
Reglagen tillverkades i en friformsmaskin från de tidigare gjorda 3D-CAD filerna, metoden 
gör det möjligt att tillverka avancerade och detaljrika former. Vid utskrift i SLA-maskinen 
måste modellerna var ”täta” detta innebar att små toleranser krävdes vid modellering i Alias. 
Modellerna tillverkades i ABS-plast, materialet är mycket hårt vilket gör det svårt att 
efterarbeta. Utskriften tog endast någon timme och modellen gav ett verklighetstroget intryck 
och fungerade väldigt bra vid testning och utvärdering av reglagen. I figur 48 visas 
tillverkningsprocessen av funktionsmodeller.  
 

       
 Figur 48. Arbetsprocessen från Aliasfil till färdigutskrivet reglage  
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För att få en riktig känsla i reglagen användes den plastdetalj som idag ger den taktila 
feedbacken i dagens knappar (figur 49). Scrollhjulet gick att rulla men gav ingen verklighets-
känsla då det saknade det motstånd som ska ges vid manövrering. 
 

 
Figur 49. Plastmatta som finns i dagens knappsatser.  

4.5.5.1 Utvärdering 
När funktionsmodellen var placerad i lastbilshytten utvärderades sikten i och över kombit, 
upplevelsen av handgreppet i nedre delen av ratten, möjligheten att variera grepp samt 
reglageplacering. I figur 50 visas funktionsmodell av ratt och reglage.  
 

 
 
 Figur 50. Funktionsmodell av ratt och reglage i bil.  

Sikten i och över kombit tillgodosågs väl då den övre delen av rattkransen tagits bort och det 
visade sig vara möjligt att placera mer information här. Beroende på sittställning skymde 
rattens nav den nedre delen av kombit på samma sätt som dagens ratt gör. Då 
rattjusteringsområdet var detsamma som idag gjordes en vidare utvärdering i ett program 
utvecklat för ergonomisk simulering, här utvärderades både sikt, grepp samt det utrymme som 
skapas kring föraren med den nya rattutformningen. Resultatet visade att det nya greppet 
uppfyller de komfortvinklar som en ergonomisk ställning förutsätter, testet utfördes på förare 
ur 5%tilen till och med 95%tilen (figur 51). Resultatet jämfördes sedan med rekommenderade 
komfortvinklar, se bilaga 8 för komfortvinklar samt bilder. Ett utrymme skapades kring 
föraren i och med den nya rattutformningen (figur 52).  
 

           
 

Figur 51. Bilder som visar hur det nedre greppet passar användare ur olika populationer (Catia V5).   
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 Figur 52. Den nya rattutformningen skapar utrymme kring föraren (Catia V5). 
 
Som tidigare nämnts tillgodosågs sikten och möjligheten att placera mer information 
förbättrades (figur 53).  
 

           
 Figur 53. Bilder över sikten för en kort kvinna respektive medelman (Catia V5).  
 
Ratten medger varierade grepp i de mest frekventa greppområdena, dess öppna form skapar 
även ett grepp på ekrarnas topp, i figur 54 visas en serie av olika grepp som tillåts.  
 

          
 

       
 

Figur 54. Olika grepp som testades i funktionsmodellen. . 
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Den nedre delen av ratten medger ett avslappnat grepp där handleden behålls en rak vinkel 
vilket gör det starkt och kontrollerat. Om reglaget placeras här manövreras det på ett naturligt 
och enkelt sätt med tummarna (figur 55).  
 

 
 

Figur 55. Det nya greppet på rattens nedre del.  
 
Två olika förslag på reglageplacering utvärderades i funktionsmodellen. Ett av alternativen 
var att placera reglaget på den övre ekerns högra sida eftersom det idag är det mest frekventa 
greppområdet. Det andra var att placera reglaget på rattens nedre mitteker, tanken med detta 
var att det skulle passa fjärrförarens framtida körstil. Den passiva körstilen och det anpassade 
greppet ansågs vara en bra utgångspunkt för manövrering av funktioner. När en aktiv körstil 
krävs håller föraren händerna på den övre delen av ratten och funktionerna bör inte användas i 
denna situation. Det föll sig därför naturligt att placera reglaget i nedre delen av ratten. 
Förutom gruppens egna tankar togs även andra personer in för åsikter om konceptet. Scanias 
LP-förare kontaktades och gav sina synpunkter om rattutformningen samt reglage med 
respektive meny. Till att börja med presenterades framtidsscenariot över fjärrförarnas 
arbetssituation. Rattkonceptet visades upp tillsammans med de olika reglageförslagen där de 
tankar som låg bakom utformningen togs upp till diskussion. De frågor som ställdes var:  
 
▪  Hur känns det nedre greppet? 
 
▪  Vad ser du för fördelar/nackdelar med den öppna formen?  
 
▪  Förlängning av rattkrans? 
 
▪  Vad tycker du om att ha alla funktioner samlade i ett reglage? 
 
▪  Vad tycker du om snabbfunktioner? 
 
▪  Joystick, knappar eller scrollhjul vid manövrering? 
 
Förarna associerade rattformen till flygindustrin och tyckte att den såg futuristisk ut. 
Rattutformningen uppfattades som osäker på grund av att den övre rattkransens öppna form 
skulle kunna vara farlig vid kollision. Några av förarna hade även kommentarer om att de 
övre ekrarna skulle smalnas av för att ge bättre sikt och grepp. Andra uppskattade de breda 
ekrarna och tyckte att de gav ett bra stöd för handleden. Många av förarna påpekade att det 
kunde bli ett problem att ratta och trodde därför på lösningen med utfällbar rattkrans. Att 
samla alla funktioner i ett multifunktionsdon ställde sig förarna positiva till. Deras åsikter 
angående reglaget, stämde väl överens med det framviktade resultatet, de tyckte att 
pilknapparna var det alternativet som var lättast att förstå. Men de trodde att förarna i 
framtiden skulle ha kunskapen och vanan att använda mer avancerade reglage.  
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4.5.5.2 Tillverkning av slutgiltigt koncept 
Efter utvärderingen tillverkades en påsiktsmodell för att visualisera konceptet bestående av 
ratt, reglage med tillhörande meny samt minneskort. Samma metod användes som vid 
tillverkningen av funktionsmodellerna.  
 

  
 

Figur 56. Arbete med påsiktsmodellen av ratten.  
 
I detta skede kontaktades Christina Isooma (RCDS), textil- och materialkunnig på  
stylingavdelningen för diskussion om färg- och materialval. Rattkransen diameter minskades 
till 43 cm för att uppfylla antropometriska data samt efter förarnas egna önskemål om mindre 
ratt. Modellen lackades i den gråblåa nyans dagens ratt har och för att få en struktur i ytan 
ströplades den efter lackering (figur 56). Detta gjorde att ratten stämde väl överens med 
interiören i lastbilshytten. För att ytterligare förstärka dess identitet placerades Scanias logga 
centralt på navet.  
 
Det reglage som slutligen valdes utifrån det framviktade resultatet samt utvärdering med 
förare var scroll med softkeys. Reglagets konstruktion förändrades för att ge det en taktil 
känsla vid knapptryckning och därmed göra det mer verklighetstroget. Efter att ha lackerats 
monterades reglaget i rattens nedre del. 
 
Minneskortet tillverkades i friformsmaskinen och bestod av två delar, en nyckeldel samt 
tillhörande hylsa. En nyckelring med ett Scaniaemblem tillverkades för att tydliggöra kortets 
funktion samt produktidentitet. Ett hål borrades i rattens övre del där kortet sedan skulle 
placeras.  

 61



5 Resultat 
 

5.1 Konceptet 
Ratten är utformad för att skapa varierande och ergonomiska grepp, dess form är flexibel och 
passar olika körstilar likväl motorväg- som stadskörning. Rattens utformning ger föraren 
förbättrad sikt i kombit samt öppnar upp för nya möjligheter att placera information här. Den 
visuella informationen placeras därmed på ett sätt som medför att föraren ej behöver flytta 
blicken allt för långt från körbanan (figur 57).  
 
 

 
 

 Figur 57. Display i kombit. 
 
Informationen i kombit kompletteras av en head-up-display där information som är tydlig och 
inte alltför komplex presenteras. Utifrån fjärrförarens framtida körstil har reglaget placerats på 
den nedre delen av ratten och manövreras endast genom haptisk och taktil feedback. 
Multifunktionsdonet medför att många funktioner kan integreras i ratten utan att påverka 
utrymmet, det anpassas till den enskilde förarens önskemål och ger möjlighet till individuellt 
valbara funktioner. I ett minneskort finns alla personliga inställningar samlade, det fungerar 
även som startnyckel samt färdskrivare och aktiveras i ratten, nedan presenteras det färdiga 
rattkonceptet (figur 58). 
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Figur 58. Det färdiga rattkonceptet. 
 
Nedan beskrivs de tre olika delområdena rattutformning, funktioner och reglage, här besvaras 
de frågor som ställdes vid problemuppdelningen.  
 

5.2 Rattutformning 
Drive-by-wire tekniken (se genomförandeavsnittet kapitel 5.2.3.4), medför att styrningen av 
lastbilen förändras, rattutslagen blir mindre och därmed kan en helt annan typ av styrdon 
användas. Efter att ha utvärderat olika förslag har en ny rattutformning gjorts. Denna har viss 
anknytning till den traditionella rattutformningen där den runda rattkransen medger stor 
variation av grepp. Framtidens automode och den grad av uppmärksamhet körningen 
förväntas ta i framtiden har varit en viktig faktor vid utveckling av rattformen.  
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Anpassning av ratten till användarens fysiska förutsättningar och körstil.  
 
För att skapa en bra arbetsplats måste man titta på hela förarplatsen och inte bara på själva 
ratten, därför har helheten i förarställningen iakttagits. Den räta nedre delen på ratten har 
skapats för att frigöra utrymme och för att kunna föra den närmare föraren vilket medger att 
armarnas position kan varieras. Föraren har det yttersta ansvaret och ska alltid vara i kontroll, 
därför är det viktigt att det finns trafiksäkra grepp skapade utifrån den passiva körstil 
fjärrförare har. Det automode som beskrivs i framtidsscenariot är ett hjälpsystem och fordonet 
kan inte framföras utan en förare som är delaktig i körningen och tar ansvar över uppgiften. 
Det finns kontrollsystem som läser av och kan tolka förarens tillstånd och handlingar, 
exempelvis vakenhet, stress och koncentration. Det nedre ekergreppet är anpassat för att 
föraren ska kunna hålla ett avslappnat men samtidigt kontrollerat grepp kring ratten (figur 59). 
Ekrarnas utformning medför att handleden behålls naturligt rak vid grepp.  
 

 
 Figur 59. Grepp vid passiv körning.  
Antropometriska data har använts som riktlinjer vid dimensioneringen av ratt-, greppdiameter 
och handgreppsbredd (figur 60). Rattens diameter bestäms av användarens axelbredd där den 
5:e percentilen sätter standarden då armar ska undvikas att vinklas ut. Måttet på handgreppet 
väljs utifrån den 95:e percentilen och har satts till 100 mm för att även passa för användning 
med handskar. Rattkransens tvärsnitt är ovalt och har måtten 23 mm på bredden och 30 mm 
på höjden, den rekommenderad greppdiameter för cirkulära tvärsnitt är mellan 30–50 mm (se 
teoriavsnittet kapitel 3.3).  

 
 Figur 60. Ratt med utsatta mått.  
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Utforma ratten för att ge stor variation av ergonomiska handgrepp. 
 
Det viktigaste ur ergonomisk synvinkel är möjligheten till variation och ratten utformades 
därmed för att medge detta. De greppen som är mest frekvent använda idag finns fortfarande 
kvar men även ett nytt har skapats. Ergonomin i detta grepp utvärderades i ett program för 
ergonomisk simulering och visade att det uppfyllde komfortvinklarna mycket bra. Då Scanias 
kundgrupp är mångkulturell diskuterades det hur man skapar grepp som passar alla. En 
avvägning gjordes och resulterade i en neutral rattform där inga specialutformade grepp har 
tillsatts. Detta gjordes för att undvika att föraren ”tvingas” till ett speciellt grepp som passar 
en del bättre än andra.  
 
Tillgodose sikten över instrumentpanelen på bästa sätt.  
 
Kombit är ett centralt och naturligt område där mycket information placeras. Då fler 
funktioner kommer att integreras och ska presenteras här utvärderades sikten. Även här 
användes det ergonomiska simuleringsprogrammet för utvärdering. Testerna utfördes med 
manikiner som representerade en kort kvinna, en medellång man samt en lång man och visade 
att sikten tillgodoses väl. Sikten förbättrades inte så mycket jämfört med idag, men den övre 
rattkransens frånvaro gör att området vid instrumentpanelen upplevs som mycket öppnare och 
information placeras fördelaktigt här. Som komplement kan en head-up-display användas, den 
information som presenteras här ska vara tydligt och inte innehålla för komplexa 
meddelanden, exempelvis varningsmeddelande. Nightvision skulle med fördel projiceras 
direkt på rutan så att föraren under mörkerkörning snabbt identifierar objekt i omgivningen. 
 
Förbättring av känslan i ratten med hjälp av olika material. 
 
Då huden i händerna består av många sinnesceller som gör dem känsliga är materialvalet en 
viktig faktor. Ytkvaliteten får inte vara så friktionsfri att den blir hal, men inte heller för grov 
så att den blir sträv, ett greppvänligt och slittåligt material är att föredra. Ett material som har 
förmågan att leda värme när det är kallt och kyla då det är för varmt diskuterades. För att 
förbättra greppvänligheten bör ett gummiliknande material användas på de mest frekvent 
använda ytorna.  
 

5.3 Funktioner  
Ratten har en begränsning i hur många funktioner som kan integreras i den, därför har ett 
multifunktionsdon placerats i ratten för att kunna styra fler funktioner på ett säkert sätt. Dessa 
inställningar är enkla att göra och systemet är grunt. Donet är ett komplement till ett mer 
avancerat system, där samma funktioner finns men med fler och mer komplexa val.  
 
Placering av funktioner med tanke på användarfrekvens, säkerhet och åtkomst där 
utgångspunkten är förarnas behov. 
 
Utifrån de fältstudier och den behovsinventering som gjorts fastställdes de funktionsgrupper 
som kommer att kunna styras från ratten. Funktionerna är samlade på ett och samma ställe i 
ett multifunktionsdon för att vara lätta att hitta. 
 
För att undvika felhandlingar har systemet utvecklats för att vara enkelt och ha en 
lättförståelig och grund uppbyggnad. Grafik och utseende är utformat för att vara logiskt och 
sakligt. De funktioner som är mest frekvent använda eller ur säkerhetssynpunkt bör finnas 
lättillgängliga kan placeras som snabbfunktioner. Det finns fyra stycken valbara snabb-
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funktioner vilka alltid är synliga på displayen och enkelt kan aktiveras från reglaget. 
Huvudmenyn aktiveras genom en knapptryckning på scrollhjulet eller då det rullas ett steg, 
detta illustreras tydligt i displayen då menylistan förstoras. Navigering i menysystemet sker 
med tre olika handlingar, manövrering i vertikalled samt bekräfta och återgå. Detta har gjorts 
för att underlätta för användaren då endast ett val behöver göras i varje steg. Möjlighet att 
backa ett steg eller återgå till grundläget finns alltid, genom att trycka på återgåknappen i 
reglaget backas ett steg i taget, då knappen hålls in nås grundläget. Funktionerna i menylistan 
har placerats utifrån ett säkerhetsperspektiv samt användarfrekvens. Vid aktivering av 
grundmenyn hamnar markören i mitten av listan där funktionerna ordnats utifrån 
användarfrekvens, det vill säga den mest använda funktionen placeras i listans mitt. Jämfört 
med att placera markören högst upp i listan förkortas vägen till de olika funktionerna och 
manövreringen sker snabbare. Systemet kan endast användas då trafiksituationen tillåter. 
Nedan presenteras schematiskt de funktioner samt delfunktioner som finns i multi-
funktionsdonet (figur 61).  
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 61. Schematiskt multifunktionsdon. 
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För att ge en bild av hur manövrering i menysystemet kan gå till gjordes ett scenario där en 
fiktiv förare manövrerar i menyn (figur 62-65).  
 
1. I utgångsläget visas endast de fyra 
snabbfunktionerna, först då scrollhjulet rörs 
eller trycks på aktiveras grundmenyn. 
Ikonerna för snabbfunktionerna minskas, men 
presenteras alltid för att enkelt kunna nås i alla 
lägen. Grundmenyn slocknar automatiskt efter 
en viss tid om den inte aktiveras, detta är dock 
något föraren själv kan ändra i sina personliga 
inställningar (figur 62).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 62. Menybild 1.  
 
 
2. I statusfältet längst upp i displayen visas tre 
symboler, dessa står för nya SMS, missat 
samtal och att trafikinformation finns 
tillgänglig. Föraren vill veta mer om trafik-
informationen och menylistan aktiveras, denne 
scrollar till önskad funktion som markeras 
med ett färgat fält. I detta fall väljs funktionen 
Navigering (figur 63). 
 

Figur 63. Menybild 2.  
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3. Genom att trycka på scrollhjulet väljs 
funktion och en ny lista med underfunktioner 
visas i displayen. På samma sätt som i den 
tidigare listan används scrollhjulet för att 
manövrera i listan samt bekräfta vald funktion. 
I det färgade fältets högra hörn visas en 
symbol i form av en cirkel, denna finns kvar 
så länge ytterligare steg kan ske i 
menysystemet, trafikinformation väljs (figur 
64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 64. Menybild 3.  
 
4. Här presenteras olika trafikinformations-
meddelanden, ordnade efter den tid de mot-
tagits. Föraren aktiverar meddelandet genom 
en scrolltryckning och kan läsa den full-
ständiga texten (figur 65). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 65. Menybild 4.  
 
Under hela förloppet presenteras menystrukturen i olika flikar för att användaren lätt ska 
kunna orientera sig. I statusfältet längst upp i displayen kan även eventuella truck to truck-
förfrågningar visas. Innan symbolen för respektive grupp tänds i statuslisten visas ett 
meddelande i displayen, föraren kan då välja mellan att öppna, svara eller neka. Om denne 
nekar, det vill säga inte svarar på ett samtal eller läser ett SMS, hamnar symbolen i 
statusfältet.  
 
 

 68



 
Anpassning av funktioner till varje förares individuella behov. 
 
I lastbilens nyckel finns ett minneskort som lagrar och förflyttar personliga inställningar, 
funktioner samt färdskrivare på ett smidigt sätt. I kortet kan inställningar som stol, ratt och 
speglar lagras, exempelvis kan olika sätespositioner sparas så att föraren på ett enkelt sätt kan 
välja och variera körställningen. Variation i sittställning och armstöd förbättrar förutsättningar 
för en ergonomisk körställning. De valda snabbfunktionerna i menyn samt favoritradiokanal 
och telefonbok lagras även i kortet. Om det är flera förare på samma lastbil och kort så är det 
möjligt att skapa flera användare på det. När föraren byter bil eller exempelvis när en lotsare 
tar över för att distribuera de transporterade godset finns det ett grundläge, vilket är anpassat 
efter den generelle föraren. De funktionerna som kan aktiveras från dosan är exempelvis låsa, 
låsa upp samt inner- och ytterbelysning. En automatisk låsfunktion kan även aktiveras där 
avståndet mellan lastbil och förare styr låsningen. 
 
I figur 66 presenteras hur nyckeln används vid start av lastbil. 
 

                                  
 
 
 
Figur 65. Menybild 4.           Figur 66. Visar tillvägagångssättet vid start av lastbil. 

 
Då minneskortet placeras i ratten aktiveras lastbilen och sätts i grundläge, trycks det ner 
ytterligare startar bilen. Genom att trycka på kortet igen åker det automatiskt upp och lastbilen 
går tillbaka till grundläget. 
 
Det finns en inbyggd feedback i ratten för att ge information till föraren om vägförhållanden 
och dennes körstil. Detta aktiverar samt gör föraren mer medveten och delaktig. 
 

5.4 Reglage 
Rattens utformning ger ett ergonomiskt och säkert grepp på nedre ekern vid passiv körning, 
för att lätt kunna nå och manövrera funktioner har därför reglaget placerats utifrån detta 
handgrepp (figur 67). 
 

 
 

Figur 67. Inzoomat handgrepp på färdig ratt och reglage. 
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Placering av reglage med tanke på säkerhet, körstil och användarfrekvens. 
 
Placeringen gör det lättåtkomligt och tillåter att det kan användas med en hand eller båda 
händerna. Det är därmed anpassat för både vänster- och högerhänta med sin neutrala 
placering. Fördelen med reglagets utformning är att det på grund av sin haptiska och taktila 
feedback inte kräver någon visuell avsökning då det styrs med känseln. Placeringen av 
reglaget gör att funktionerna ej går att manövrera då en aktiv körstil krävs och händerna hålls 
på de övre ekrarna. 
 
Utformning av reglage för bästa kompatibilitet med funktionsmanövrering. 
 
Den visuella informationen som behövs för att styra funktionerna ges mer förmånligt i kombit 
och det finns en tydlig koppling mellan menyutformningen och reglaget. Den haptiska 
feedbacken gör knapparna och scrollhjulet lätta att urskilja. Att funktionerna styrs med 
softkeys gör dem föränderliga och kan anpassas till varje enskild förare. Den taktila 
feedbacken tydliggör utförda handlingar och de val föraren gör genom ett bekräftande 
motstånd i knapparna och scrollhjulet. 
 
 

5.5 Fördelar med konceptet 
Nedan listas de främsta fördelarna med det framtagna konceptet. 
 
▪  Ett nytt ergonomiskt grepp utifrån fjärrförarens körstil. 
 
▪  Möjlighet till varierade grepp. 
 
▪  Utrymme ökar då nedre delen av ratten är plan. 
 
▪  Nya användningsområden kan hittas i rattformen, den öppna formen medger exempelvis 

nya grepp. 
 
▪  Möjlighet att integrera fler funktioner. 
 
▪  En nyckel där personliga inställningar och viktig information lagras, medför komfort och 

blir utmärkande för Scania. 
 
▪  Styrning av funktioner utifrån säkerhet och komfort. 
 
▪  Meny med ett enkelt gränssnitt anpassat för att användas vid körning. 
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6 Diskussion 
 
Då projektet inte hade en tydlig problemformulering gick en stor del av arbetet åt till att hitta 
ett lämpligt område kring förarplatsen att utveckla. Detta har varit det svåraste men samtidigt 
gett möjlighet till att forma projektet under processen utifrån de behov gruppen 
uppmärksammat. Det har varit en stor fördel att sitta på Scania under hela arbetets gång där 
diskussioner kontinuerligt har förts med handledare och personal på utvecklingsavdelningen. 
Den metod som använts i arbetet, Systematisk problembehandling, fokuserar på att hitta ett 
problem som ska lösas. I det här projektet fanns inget tydligt problem eller brist i produkten 
vilket gjorde metoden svår att applicera på arbetsuppgiften.  
 
De många resor och intervjuer som gjorts med förare ur de olika förarsegmenten gav en stor 
förståelse för yrket, samt lade grunden till en omfattande kartläggningen av behov. De förare 
som intervjuades samt studerades hade inte alltid den nyaste tekniken tillgänglig vilket kan ha 
medfört att det underlag som togs fram inte alltid var aktuellt.  
 
Utredningen resulterade i ett framtidskoncept där både den fysiska och kognitiva ergonomin 
har iakttagits. Konceptet är tänkt att fungera som underlag för diskussion av de idéer som det 
består av. Den breda uppgiften har gett möjlighet att ta in många olika delar i arbetet men 
även varit en begränsning då det inte funnits tid för mer djupgående studier. 
 
Både förare och gruppen själv har kommit fram till att ett verkligt test i bil krävs för att göra 
en ordentlig bedömning av rattutformningens för- och nackdelar. Vidare arbete skulle därför 
kunna göras inom detta område. Den utvärdering som gjordes i programmet för ergonomisk 
simulering visade att önskade komfortvinklar uppfylldes och att sikten tillgodosågs med den 
nya rattutformningen. En djupare analys hanns inte med på grund av tidsbrist. Intressanta 
idéer som uppkom under arbetet men inte arbetats vidare med var exempelvis hur någon form 
av rattningshjälpmedel kan integreras i ratten. En mer omfattande utredning av vilka vinster 
och förluster användandet av en head-up-display haft i detta koncept hade varit önskvärd. 
 
Förslaget utvecklades med intentionen att styrningen skulle vara by-wire. Senare har 
diskussioner förts om steer-by-wire verkligen krävs för rattformen eller ej, alternativt kan 
progressiv styrning tillämpas. Som förslag kan rattkransen behållas hel för att göra den 
användbar idag. 
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Bilaga 1 sid. 1 (2) 
Checklista för identifiering av belastningsfaktorer    
 
Nedan presenteras ett exempel på en checklista som kan underlätta identifieringen 
av eventuellt hälsofarliga belastningar i en viss arbetsuppgift. En 
del av dessa risker kan behöva undersökas närmare.  
 
Så här används checklistan 
- Inför bedömning av en arbetstagares arbete, måste de arbetsuppgifter som ingår i befattning 
klargöras och hur stor del av det totala arbetet varje uppgift utgör.  
- Gå igenom checklistan för var och en av de arbetsuppgifter som valts ut för bedömning. 
- Besvara frågorna och väg även in faktorerna i slutet av listan. Gör en sammanfattande 
bedömning där riskfaktorerna tas upp efter bedömd allvarlighetsgrad.  
 
Frågor om belastningsfaktorer 
1. Är golvet/underlaget 
a) ojämnt, sluttande, halt eller stumt? 
b) finns trösklar, nivåskillnader eller andra hinder? 
2. Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade eller dåligt 
inställda för arbetstagaren och arbetsuppgiften? 
3. Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial? 
4. Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd? 
5. Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila? 
6. Innebär arbetet långvarigt sittande? 
7. Är arbetshöjden dåligt anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek? 
8. Är synförhållandena dåligt anpassade till arbetets synkrav så att de leder till påfrestande 
arbetsställningar? 
9. Utförs långvarigt eller återkommande arbete då ryggen är: 
a) böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 
b) vriden? 
c) samtidigt böjd och vriden? 
10. Hålls nacken upprepat eller långvarigt: 
a) böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 
b) vriden? 
c) samtidigt böjd och vriden? 
11. Förekommer långvarigt eller återkommande arbete med framåt- eller 
utåtförd icke understödd arm eller ovanför axelhöjd? 
12. Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med: 
a) vridrörelser? 
b) kraftgrepp? 
c) obekväma handgrepp? 
d) tangenter eller knappsatser? 
e) stora precisionkrav? 
13. Utförs tröttande benarbete: 
a) upprepade uppstigningar på pall, steg eller dylikt? 
b) upprepade hopp, långvarigt huksittande eller knästående? 
c) används det ena benet oftare som ’’stödben’’? 
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d) med pedaler? 
14. Sker manuella lyft? Beakta faktorer som: 
a) hur ofta lyften sker 
b) bördans vikt 
c) hantering utanför underarmsavstånd 
d) hantering under knähöjd 
e) hantering över axelhöjd 
f) bördans greppbarhet 
g) krav på precision i lyftet 
h) personförflyttningar. 
15. Sker upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande, skjutande eller dragande 
av bördor? 
16. Utförs långvarigt eller återkommande arbete 
a) med upprepning av samma arbetsrörelser? 
b) med upprepning av samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd? 
Beakta faktorer som vikt och greppbarhet på arbetsobjekt och verktyg. 
17. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet? 
 
Väg även in dessa faktorer: 
a) Finns det tidsfaktorer, såsom arbetspassens längd, fördelningen av 
raster och pauser, arbetscykeltider m.m., som förstärker inverkan av 
någon av riskfaktorerna? 
b) Är möjligheterna att påverka uppläggning och genomförande av 
det egna arbetet för små? 
c) Utförs arbetet under tidspress eller medför det negativ stress? 
d) Innebär arbetet ovanliga eller oväntade situationer? 
e) Förstärker kyla, värme, drag, buller o.dyl. inverkan av någon av 
riskfaktorerna? 
f) Förekommer negativ inverkan av stötar, skakningar eller vibrationer? 
g) Saknar arbetstagaren tillräcklig kunskap som är av betydelse i sammanhanget? 
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Användarintervju 

 
A. Allmänt 
 
a) Kön 
 

 Man   Kvinna 
 
b) Hur gammal är du?................................................................................................................... 
 
c) Hur lång är du?...................................................................................................................... 
 
d) Hur länge har du kört lastbil? (antal år).................................................................................... 
 
e) Vilken typ av körningar gör du framför allt?: 
 

Fjärrtransport  Närdistribution Anläggningskörningar 
 
f) Hur många olika lastbilar har du kört, vilka märken och modeller rör det sig om? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
g) Vilken lastbil kör du idag (märke och modell)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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B. Utformning 
 
1. Vad tycker du om dagens utformning av ratten? (Storlek, handgrepp, känsla av materialet) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Vad skulle du tycka om den var större? Skatta på en skala från 1-5 
Inte bra □   □   □   □   □ Bra 
Kommentar……………………………………………………………………………………… 
 
3. Vad skulle du tycka om den var mindre? 
Inte bra □   □   □   □   □ Bra 
Kommentar……………………………………………………………………………………… 
 
4. Finns det något speciellt märke eller modell som du förknippar med en extra bra ratt? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Vad är det som utmärker denna ratt? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Finns det något område eller del (exempelvis displayer, instrument eller reglage) kring 
ratten som skyms på grund av rattens utformning? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Vilken del av ratten gäller detta? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
C. Knappar 
 
8. Vad tycker du om att det finns knappar på ratten? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Vad tycker du om val av funktioner? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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10. Skatta hur ofta du använder knappen,? Skatta på en skala från 1-5   
Farthållare  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
Konstant fartbroms Sällan □   □   □   □   □ Ofta  
Info  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
SRC  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
Seek  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
Volym  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
Mute  Sällan □   □   □   □   □ Ofta 
 
 
11. När under dagen, i vilka situationer, använder du knappen?  
Farthållare………………………………………………………………………………………. 
Konstant fartbroms…… ………………………………………………………………………... 
Meny……………………………………………………………………………………………. 
SRC……………………………………………………………………………………………... 
Seek……………………………………………………………………………………………... 
Volym…………………………………………………………………………………………… 
Mute…………………………………………………………………………………………….. 
 
12. Vilken knapp använder du minst? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Skulle du sakna denna knapp om den togs bort? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Finns det någon knapp du saknar på ratten? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Vad tycker du om knapparnas placering?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Styr knapparnas placering var du håller händerna på ratten?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Hur håller du annars? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Använder du ratten som skrivyta? 
………………………………………………………………………………………………… 
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C. Observation 
 
Mät rattvinkel 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Handgrepp: 
Observera och skriv ned vilka olika handgrepp föraren har. 
Fråga i slutet av intervjun och låt förare markera på bild var denne främst håller samt fråga 
om det finns något grepp denne saknar jämfört med andra rattar. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Används övre greppet? Hur? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hur används nedre greppet? (Tillåts horisontellt grepp?) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hur trycker föraren på knapparna, vilka fingrar används?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
D. Slutfrågor 
 
19. Vilka olika handgrepp brukar du ha? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Vad är det som styr var man håller händerna? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 21. Finns något grepp som saknas jämfört med andra rattar? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  



Ordrar
Ge information Planera

Förändringar, bekräfta/neka
Arbetsrelaterad Vägbeskrivning

Arbetskamrater Lunch/raster
Planera

Familj/vänner
Privat Personliga ärenden

Underhållning

Syn Ljus/Färg
Indikation Hörsel Ljud

Känsel Taktil feedback Telefon

Kommunikation Ratt
Knappar Sätet
Röststyrning
Softkeys
Aktiv skrivyta

Styra MFD
Scroll hjul
Eye tracking
Ipod

SMS Tangentbord
Kommunikationsmedel Förprogrammerat

Telefon Integrerad telefon/docka

MSN/Icq Head-up
Kombit

Display Screen
Mobiltelefon

Visa Bild/MMS

Röstmeddelande      
"voice to voice"

Överföring Samtal Mic
Videosamtal Blue tooth

Mobiltelefon
Display
Dator
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Varierade handgrepp Ratthjälpmedel
Flexiblet styrdon Rattutformning

Avlasta, medge varierad körställning

Skapa utrymme Underlätta i- och urstigning
Motverka belastningsskador Hemtrevnad

Fysiologi Aktivitet

Ergonomi Antropometri
Anatomi Hand, arm, axel

Gruppering Grepp
Symmetri

Underlätta interaktion Antal funktioner
Kompatiblitet
Placering Säkerhet

Åtkomst
Användarfrekvens

Kombit
Sikt Reglage

Vindruta
Ekrars placering

Utformning Styrdon Antropometri Handgrepp
Lagkrav Antal ekrar

Material Ekrars placering

Manöverdon Gränssnitt
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Information Optimera A till B Tidseffektivt
Minska bränsleförbrukning
Trafikinformation/olyckor/köe

Individuell resplan Finna rastplatser
Aktiviteter

Säkerhet Trygghet Lokalisering

Navigering Finna destination
Kontroll

Display Head-up
Visa Kombit

Flatscreen
Ljud Mobiltelefon

GPS

Styra Styrd utifrån
Knappar
Röststyrning
Softkeys
Aktiv skrivyta
MFD
Scroll hjul
Eye tracking
Ipod
Tangentbord
Förprogrammerat
Integrerad telefon/docka
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Trygghet Övervaka lastbil Inbrottslarm Signal till central
Kamera

Enkel låsfunktion

Kontakt mellan förare Kommunikation
Karavankörning
Navigering

Tillförlitlighet System

Säkerhet
Krocksäkerhet Förebyggande Airbag

Säkerhetsbälte
Trafikinformation

Efterföljande Automatisk signal till central vid olycka

Kontroll Automatiska system Automatisk avstängning Anpassad efter förares körsituation
Risksituation

Varningssystem Placering på vägbana
Hinder
Backkamera

Uppmärksamhet
Kontroll av förares tillstånd Alkolås Blås för att starta?

Trötthet
Kost Regelbundna måltider
Sömn Sunda matvanor
Stress
Körtid 4.5 h

Hjälpmedel Nightvision
Speedlimit
Blindspot
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Ergonomi

Reglera temperatur Klimatanläggning Automatisk

Manuell

Sätesvärmare

Extra funktioner Fartreglerande
Hjälpmedel Varningssystem

Inbrottslarm

Navigering

Komfort Information

Underhållning Media TV
DVD
Internet MSN/Icq
Utbildning

Ökar arbetets attraktivitet TV-spel
Audio MP3

Radio
Säkerhet CD
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S "+" pi ki

0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 2 0 1 22 0,0609
B -2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 13 0,0360

C -2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 7 0,0194
D -2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 7 22 0,0609

E -2 2 1 2 1 1 2 0 2 2 1 0 2 2 0 9 25 0,0693
F -7 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 11 10 0,0277

G -3 2 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 13 24 0,0665
H -10 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 15 11 0,0305

I -5 1 2 0 1 1 1 0 1 2 0 17 21 0,0582
J -7 1 0 1 1 0 0 1 2 0 19 18 0,0499

K -14 0 2 1 1 0 2 1 0 21 14 0,0388
L 0 2 2 2 1 2 2 1 23 35 0,0970

M -16 0 0 0 1 0 0 25 10 0,0277
Om A viktigare än B sätts 2p i rutan AB N -18 0 0 2 2 0 27 13 0,0360
Om A och B är lika viktiga sätts 1p i rutan AB O -13 0 2 2 0 29 20 0,0554
Om B är viktigare än A sätts 0p i rutan AB P -1 2 2 1 31 35 0,0970

Q -21 1 0 33 13 0,0360
R -22 0 35 13 0,0360

S -2 37 35 0,0970
361 1Summa

K
riterieviktning 
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Gruppering

Internet
Utbildning
Ljudböcker

Symmetri
Interaktion Antal funktioner

Kompabilitet
Placering Säkerhet

Åtkomst
Display Användarfrekvens

Visa HeadUp
Röstpresentation

Menymanövrering Scrollhjul
Bekräfta/Välja Touchyta

Reglage Neka Joystick
Zooma Knappar
Öka/Sänka Softkeys
Återgå/Backa Röststyrning

Feedback System Taktil/haptisk
Reglage Ljud

Ljus
Färg

Placering Ergonomi Visa Kombi
Vindruta
Mittkonsol

MFD Reglage Ratt
Armstöd

Funktioner Kommunikationsmedel Telefon Mittkonsol
SMS
Videosamtal
MSN/ICQ
Truck to Truck

Hjälpmedel Presenteras Taktil feedback
Ljud
Ljus
Färg

Funktioner Backkamera
Backindikator
Lanedeparture
Beslutstödsystem

Navigering Presenteras Röst
Bild
Text
Symboler

Funktioner Trafikinfo
Tullar

Fartreglering AICC Ordersystem
Auto Pilot Karta
Speedlimit

Audio Funktioner Val av ljudkälla Radio
 MP3

Reglera klimat CD
etc.

Underhållning Spel
TV
Video 
DVD

 

Funktionsuppdelning 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S "+" pi ki

0 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30 0,083
B -2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3 10 0,028 Medge enkel manövrering

C -2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 2 0 2 2 1 2 1 5 24 0,066 Medge tydlig utformning
D -5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 7 13 0,036 Anpassa efter antropometrisk data

E -6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 9 11 0,030 Medge säker användning
F -2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 11 31 0,086 Medge bra åtkomst 

G -8 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 13 13 0,036 Medge reglageplacering utifrån gre
H -2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 15 27 0,075 Medge taktil feedback

I -8 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1 17 19 0,053
J -5 2 1 2 1 2 2 2 2 1 19 29 0,080

K -7 1 2 0 2 2 2 2 1 21 26 0,072
L -8 2 1 1 2 2 2 1 23 26 0,072

M -18 0 1 1 0 1 0 25 10 0,028
N -4 2 2 2 2 2 27 33 0,091

Om A viktigare än B sätts 2p i rutan AB O -21 2 1 2 0 29 13 0,036
Om A och B är lika viktiga sätts 1p i rutan AB P -29 0 1 0 31 3 0,008
Om B är viktigare än A sätts 0p i rutan AB Q -19 2 0 33 16 0,044

R -30 0 35 5 0,014
S -15 37 22 0,061

Summa 361 1,000
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Viktfaktor 0,083 0,028 0,066 0,036 0,030 0,086 0,036 0,075 0,053 0,080 0,072 0,072 0,028 0,091 0,036 0,008 0,044 0,014 0,061
Pilknappar
Poäng 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3
Vikttal 0,2493 0,0831 0,1994 0,108 0,0914 0,2576 0,072 0,2244 0,1053 0,241 0,144 0,144 0,0554 0,2742 0,072 0,0083 0,133 0,0416 0,1828 2,687
Softkeys & scroll
Poäng 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2
Vikttal 0,2493 0,0831 0,1994 0,072 0,0914 0,2576 0,108 0,2244 0,1053 0,241 0,2161 0,144 0,0554 0,2742 0,072 0,0083 0,133 0,0416 0,1219 2,698
Joystick & multiknapp
Poäng 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2
Vikttal 0,1662 0,0277 0,1994 0,072 0,0914 0,1717 0,036 0,1496 0,1053 0,0803 0,2161 0,2161 0,0554 0,1828 0,072 0,0083 0,133 0,0416 0,1219 2,147
Touch yta
Poäng 3 1 0 0 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1
Vikttal 0,2493 0,0277 0 0 0,0609 0,0859 0,036 0,2244 0,1053 0,0803 0,144 0,144 0,0554 0,0914 0,036 0,0083 0,133 0,0416 0,0609 1,584

0 = Lösningen uppfyller inte funktionen
1 = Lösningen uppfyller funktionen dåligt
2 = Lösningen uppfyller funktionen tämligen väl
3 = Lösningen uppfyller funktionen bra

K
onceptviktning 
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Komfortvinklar 
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